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Gediminas Vagnor ius 
atsiribojo n u o 

Vytauto Landsberg io 
Vilnius, lapkričio 12 d. 

(BNS) — Buvęs premjeras ir 
buvęs vienas konservatorių 
vadovų Gediminas Vagnorius 
visiškai atsiribojo nuo partijos 
pirmininko Vytauto Landsber
gio, apkaltinęs jį asmenines 
ambicijas iškėlus aukščiau 
valstybes ir partijos reikalų. 

G. Vagnorius buvo V. Lands
bergio bendražygis' nuo 1988 
metų, kai buvo įkurtas Lietu
vos persitvarkymo Sąjūdis, 
kartu perėjęs daugybę sunkių 
išbandymų. Politiniams prie
šininkams atidžiai sekant šių 
dviejų 1993 m. įkurtos konser
vatorių partijos vadų santy
kius, jie visą laiką vengė vie
nas kitą atvirai kritikuoti. 

G. Vagnorius pareiškimą 
konservatorių partijos suva
žiavimo delegatams paskelbė 
penktadienį, suvažiavimo iš
vakarėse. Jis pareiškė, kad 
suvažiavime nedalyvaus, ka
dangi ten numatoma svarstyti 
nereikšmingus partijos įstatų 
reikalus. 

G. Vagnorius teigia, kad 
patvirtinus Andrių Kubilių 
naujosios vyriausybės vadovu, 
jis „dar kartą" pasiūlė partijos 
pirmininkui V. Landsbergiui 
„bendradarbiauti, dalintis ži
niomis ir remtis ekonomikos 
srityje patirtį turinčiais kon
servatoriais, ruošiant ir vyk
dant konservatorių rinkimi
nes nuostatas atitinkančią 
programą". „Deja, bendradar
biavimo atsisakoma, o val
dančiosios koalicijos ekono
minės ir finansinės politikos 
nuostatoms vis daugiau įtakos 
turi kai kurių opozicijos ar at
sitiktinių politikų, besirū
pinančių savo, o ne konserva
torių ir valstybės interesais, 
propagandiniai, o kartais tie
siog klastingi siūlymai", teigia 
G. Vagnorius. 

G. Vagnorius teigia, kad 
grėsmė partijai dėl V. Lands
bergio ambicijų iškilo po jam 

* Krašto apsaugos vice
ministras kalt inamas išda
vęs saugumui pokario rezis
tentų organizaciją „Vytenis", 
skelbia „Lietuvos aidas" 
(11.12). Lietuvos atsargos ka
rininkų sąjungos nariai Kraš
to apsaugos viceministrą Ed
mundą Simanaitį ragina vie
šai prabilti apie savo praeitį. 
Sąjungos pirmininkas Jonas 
Užurka, rinkdamas duomenis 
Lietuvos atsargos karininkų ir 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo istorijai, Ypatingųjų bylų 
archyve susipažino su E. Si
manaičio partizanavimo byla. 
„Vytenio" vardu pasivadinu
sios organizacijos (įkurtos 
„Tauro"-būrio partizanų), ku
riai dar gimnazijoje besimoky
damas priklausė E.Simanaitis 
(tada - Bronius Simanavičiuj), 
nariai 1946 m. buvo suimti, 
tardomi. Daug jaunų gimna
zistų sušaudyta, kiti atsidūrė 
lageriuose. Saugumiečių tar
domas, 17-metis B. Simanavi
čius papasakojo viską, ką ži
nojo apie organizacijos veiklą, 
narius, vadovus, užduotis. At
sargos karininkų nuomone, 
toks E. Simanaičio poelgis dis
kredituoja Lietuvos rezistenci
ją, kariuomenę ir partiją. Pats 
viceministras tvirtina, kad su
sidomėjimas juo — provokaci
ja prieš krašto apsaugą ir jos 
pareigūnus, nes „Vytenio" or
ganizaciją išdavęs žmogus yra 
žinomas. A M 

nesėkmingos prezidento rin
kimų kampanijos 1997 m. pa
baigoje, kai V. Landsbergis 
nepateko į antrą rinkimų ra
tą. „Po nesėkmių per preziden
to rinkimus, pasak vieno JAV 
TS(LK) skyriaus vadovų, par
tijai iškilo pavojus, kad ją gali 
sutriuškinti pati partijos vado
vybė dėl pažeistų asmeninių 
ambicijų ir kaltųjų paieškos", 
teigia G. Vagnorius. 

G. Vagnorius susilaiko „ko
mentuoti, dėl kokių giluminių 
partijos vadovybės problemų 
šių metų pavasarį buvo pa
keista konservatorių vyriau
sybė". Pavasarį atsistatydinęs 
iš premjerų, po to G. Vagno
rius pasitraukė ir iš partijos 
valdybos pirmininko posto. 
Dabar valdyba bus apskritai 
panaikinta. 

Buvęs premjeras teigia re
mias A. Kubiliaus vyriausybę, 
ypač jos pastangas nutraukti 
„pigų populizmą", tačiau kriti
kuoja kai kuriuos esminius jos 
programos dalykus. 

„Todėl nuoširdžiai raginu 
TS(LK) vadovybę grįžti prie 
ankstesnės dvejų metų sėk
mingai praktika patikrin
tos konservatorių programos, 
priešingu atveju šalyje šią 
žiemą gali kilti finansinė ir 
ekonominė suirutė", savo pa 
reiškimą baigia buvęs mini
stras pirmininkas G. Vagno
rius. 

Rusijos Dūmai pateikta tvirtinti 
Lietuvos ir Rusijos sutartis 

Lapkričio 11 diena Lietuvos Seime po vyriausybes prograr.us patvirtinimo prisiekė naujosios. Andriau 
liaus vadovaujamos, vyriausybes nanai. 

Nuotr.: Trečioji per šią Seimo kadenciją vyriausybė po priesaikos, kūną pneme Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, o stebėjo prezidentas Valdas Adamkus, nusifotografavo Seimo romuose. Eha> 

Parlamentas patvirtino 
naujos vyriausybės programą 

j ^ i n i e m s " už 
konsultacijas gavo 

25 milijonus litų 
Vilnius, lapkričio 12 d. 

(BNS) — Susivienijimas „Ma
žeikių nafta" už JAV bendro
vės „Williams International" 
darbuotojų paslaugas per me
tus nuo 1998-jų rudens sumo
kėjo 25.1 mln. litų, penktadie
ni pranešė dienraštis „Res
publika". 

Buvęs premjeras Rolandas 
Paksas , ̂ Respublikai" patvirti
no, kad tokia suma už ameri
kiečių konsultacijas yra visiš
kai reali. Anot jo, iš 138 mln. 
litų nuostolių, kuriuos „Ma
žeikių nafta" patyrė per aštuo
nis šių metų mėnesius, 12.9 
mln. litų buvo sumokėta „Wil-
liams" specialistams. 

Pasak buvusio „Mažeikių 
naftos" generalinio direkto
riaus Vidmanto Macevičiaus, 
1998 m. spalį sudarytoje laiki
noje valdymo sutartyje „Wil-
liams" specialistų užmokesčiui 
buvo numatyta didžiausia 5 
mln. JAV dol. suma. Tačiau jis 
negalėjo pasakyti, ar tiek buvo 
sumokėta iš tiesų. 

Pasak dienraščio, nepaisant 
,,Mažeikių naftos" pertvarkos 
1998 m. pabaigoje, susivieniji
mo valdymas netapo geresnis 
— 15.2 proc. apyvartos sudarė 
bendrosios ir administracinės 
išlaidos. 

* Popiežius Jonas Pau
lius II pareiškė užuojautą Vil
niaus arkivyskupui Audriui 
Juozui Bačkiui dėl jo tėvo Sta
sio Bačkio mirties. „Atėjus 
liūdnai žiniai apie Jūsų myli
mo tėvo Stasio mirtį, reiškiu 
Jums ir Jūsų artimiesiems 
didžią užuojautą, vienijuosi 
bendroje maldoje už dar
bingąjį velionį, palikusį tokį 
Šviesų krikščioniško tikėjimo 
bei tauraus atsidavimo visuo
menes labui pavyzdį, ir iš vi
sos Širdies teikiu ypatingą 

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(BNS) — Konservatoriaus An
drius Kubiliaus kabinetas ket
virtadienį gavo Lietuvos par
lamento įgaliojimus veikti, 
Seimo nariams balsų daugu
ma patvirtinus jo programą. 

A. Kubiliaus vyriausybė 
turėtų dirbti iki eilinių rin
kimų 2000 metų rudenį. 

42 metų ministras pirminin
kas A Kubilius žada atverti 
„žalią gatvę" sąžiningai mo
kesčius mokantiems verslinin
kams ir įvesti „griežtą tvarką" 
pasižymėjusiems nesąžinin-

™_gumji. 
A. Kubiliaus programos pa

grindą sudaro ankstesnių kon
servatorių kabinetų — Gedi
mino Vagnoriaus ir Rolando 
Pakso — vykdytoji programa, 
patvirtinanti Lietuvos euroin-
tergracijos ir gerų kaimyninių 
santykių siekius. 

Vienas pagrindinių naujų 
vyriausybės programos dėme
nų yra taupymas, krizės 
užkardymo ir reformų progra
ma. Jos skirsnyje prie „neiš
vengiamų sprendimų" minimi 
ketinimai sulėtinti gyventojų 
rublinių indėlių ir negrąžinto 
turto kompensavimą, energe
tikų skolų grąžinimą, investi
cinių projektų finansavimą, 
lėšų skyrimą Ignalinos AE 
darbo sustabdymo fondui. 

Tarp neišvengiamų spren
dimų taip pat minimi sutar
ties su Tarptautiniu valiutos 
fondu (TVF) pasirašymas, vi
siems vienodų verslo sąlygų 

sudarymas, efektyvus mokes
čių surinkimas. 

Būtinų sprendimų skirsnyje 
kalbama apie būtinybę įgy
vendinti antikorupcinius prin
cipus, besąlygiškai vykdyti 
valstybės skolinius įsiparei
gojimus, išlaikyti Valiutų val
dybą, nekeičiant nei pagrin
dinės valiutos, nei lito kurso 
pagrindinės valiutos atžvilgiu 
ir mažinti einamosios sąskai
tos bei biudžeto deficitus. 

A Kubilius perėmė premje
ro postą iš konservatoriaus 
Rolando Pakso, kuris spalio 
27 d.-sėBiBtitfrf-no, priešinda
masis vėliau pasirašytoms vy
riausybės sutartims su JAV 
bendrove „Wilbams Inter
national" dėl „Mažeikių naf
tos" pardavimo. 

A Kubiliaus vyriausybėje 
liko dirbti beveik visi R. Pakso 
kabineto nariai, išskyrus jau 
anksčiau atsistatydinusius 
ūkio ir finansų ministrus 
Eugenijų Maldeikį ir Joną 
Lionginą. 

Naujojoje 15 narių vyriau
sybėje yra aštuoni konservato
riai, du krikščionys demokra
tai ir penki nepartiniai mi
nistrai. 

Palyginti su R. Pakso vy
riausybės sudėtimi, valdantie
ji konservatoriai turi vienu 
postu daugiau, krikščionys de
mokratai išlaikė tiek pat 
vietų, vyriausybėje savo, kaip 
partijos atstovo, neteko Cen-

Maskva, lapkričio 11-12 d. 
(BNS) — Rusuos prezidentas 
Boris Jelcin nusiuntė Valsty
bės Dūmos pirmininkui Gena-
dij Selezniov laišką, kuriuo 
pateikė tvirtinti Rusijos ir Lie
tuvos sutartis dėl valstybės 
sienų bei dėl išskirtines eko
nominės zonos ir povandeni
nės žemyno dalies Baltijos jū
roje atribojimo, ketvirtadienį 
pranešė Rusijos prezidento 
spaudos tarnyba. 

Prezidento nuomone, „su
tartys pagrįstos teritorijos 
vientisumo principu, ir jų pa
tvirtinimas leis sustiprinti Ru
sijos Federacijos sienas Balti
jos jūroje, bus svarbus stabili
zuojantis veiksnys regione bei 
padės kurti jame pastovaus 
saugumo ir bendradarbiavimo 
erdvę". 

B. Jelcin potvarkiu buvo 
paskirtas užsienio reikalų mi
nistro pirmasis pavaduotojas 
Aleksandr Avdejev, su savo 
oficialiu atstovu vadovausian
tis šių dokumentų svarstymui 
Rusijos Federalinio Susirinki
mo rūmuose. 

Spalio 19 d. Lietuvos Sei
mas patvirtino sutartis su Ru
sija dėl sausumos ir jūros sie
nų. 1997 metais po kelerius 
metus trukusių derybų šias 

Rolandas Paksas 
palieka 

Konservatorių 
partiją 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Buvęs premjeras Ro
landas Paksas pareiškimą dėl 
išstojimo iš partijos ketvirta
dienio vakarą įteikė Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konserva
torių) Vilniaus miesto Anta
kalnio skyriui, remdamasis 
patikimais šaltiniais, praneša 
dienraštis „Respublika". 

Dienraščio žiniomis, atsis
tatydinimo pareiškimą įteiku
sį R. Paksą buvę partijos kole
gos įkalbinėjo ne atsistatydin
ti, o tik sustabdyti savo narys
tę partijoje, tačiau buvęs 
premjeras tokio varianto atsi
sakė. 

Spalio pabaigoje atsistaty
dinęs iš konservatorių vyriau
sybės vadovo posto, R. Paksas 
atsistatydino ir iš Konservato
rių partijos valdybos pirminin
ko pareigų, tačiau ir toliau bu
vo partijos narys. 

Buvęs premjeras jau kurį 
laiką vedė politines konsulta
cijas su įvairiomis politinėmis 
partįjomis. Buvo spėjama, kad 
jis bei jo šalininkai gali prisi
jungti prie kitos partijos arba 
kurti naują politinį judėjimą. 

Prezidentas prašo išaiškinti 
ministro turtus 

sutartis pasirašė Lietuvos ir 
Rusijos prezidentai Algirdas 
Brazauskas ir B. Jelcin. 

Rusijos deputatu nuomone, 
Valstybės Durna vargu ar pra
dės svarstyti sienų su Lietuva 
sutartis anksčiau nei kitais 
metais, nes iki gruodžio rinki
mų svarbiausias klausimas 
Valstybės Dūmai bus valsty
bės biudžetas. 

„Abejoju, kad ik: gruodžio 
rinkimų tai įvyks", apie gali
mą sutarčių su Lietuva įtrau
kimą į darbotvarke sake Vals
tybės Dūmos Tarptautinių rei
kalų komiteto narys Alek
sandr Ponomariov. 

Kalbėdamas apie ta;, kokia 
tvarka nagrinėjami (statymų 
projektai, jis paaiškino, kad iš 
pradžių įstatymo projektą dė' 
sutarčių su Lietuva tvirtini
mo turi išnagrinėti Tarptauti
nių reikalų komiteto pakomi
tetis, po to — visas komitetas. 

Esant reikalui, komitetas 
paskiria parlamento svarsty
mus ir po to pateikia Vals
tybės Dūmos Tarybai siūlymą 
įtraukti projektą į žemųjų rū
mų darbotvarkę. Po to vyksta 
visi būtini projekto svarsty
mai, o dar vėliau jį patvirtina 
aukštieji rūmai — Federacijos 
Taryba ir prezidentas. 

Ministras — socialiai remtinas 
asmuo? 

lapkričio 12 d. tačiau Vilniuje buvo įtrauktas Vilnius, 
(BNS) — Naujus faktus apie 
valdymo reformų ir savivaldy
bių ministro Sigito Kakčio 
nuosavybę paskelbė dienraštis 
„Respublika". Prestižiniame 
sostinės Antakalnio gyvena
majame rajone sklypas mini
strui buvo paskirtas kaip so
cialiai remtinam asmeniui. 

Sklypus skirsto Vilniaus ap-

į būsto neturinčių žmonių eilę. 
S. Kaktys teigia, kad tai 

padaryta, jam nežinant, nes 
jis viso labo prašė skirti 
sklypą, o apskrities adminis
tracija veikė savo nuožiūra. 

Prieš patekdamas į Seimą, 
gydytojas S. Kaktys dirbo 
Mažeikių meru. Jo namo 
Mažeikiuose statyba oficialiai 

tro sąjunga. 

Valstybės gynimo taryba 
susirūpino Y2K problema 

jos Informacijos ir informati
kos departamentas. 

Pasak ministro, jau atliktas 
patikrinimas Ignalinos atomi
nėje elektrinėje, Civilinės 
aviacijos departamente, patik
rinimai baigiami bendrovėje 
„Lietuvos dujos" ir Vidaus 
reikalų ministerijai 'VRM) 
priklausančiuose taškuose 

Ministro teigimu, siekiant 
išspręsti 2000-ųjų problemą, 
IAE elektrinei skirta 410,000, 
VRM — 560.000 litų. Iš viso 
2000 metu oroblemos užkar
dymui pannudota 2.1 mln. 
litų. 

Jvairių specialistų vertini
mais. Lietuvai 2000-jų proble
ma nėra labai grėsminga, is 
dalies — dėl palyginti nedide
lio kompiuterizavimo lygio. Be 
to, Lietuvos kompiuterizavi
mui iš esmes prasidėjus tik šio 
dešimtmečio pradžioje, į val
stybę buvo vežami naujesnės 
kartos kompiuteriai, kurių ne
turėtų sutrukdyti datos pasi
keitimas į 2000. 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Prezidento Valdo 
Adamkaus vadovaujama Val
stybės gynimo taryba išreiškė 
nerimą, kad, ruošiantis pasi
tikti visuotinę naujojo tūks
tantmečio slenksčio problemą 
— galimą sumaištį kompiute
riuose — nėra pakankamai ge
rai derinami kai kurių institu
cijų veiksmai, po penktadieni 
vykusio posėdžio žurnalistams 
pranešė valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų mini
stras Sigitas Kaktys. 

Jo teigimu, tarybos nariai 
pabrėžė, kad nepakankamai 
veiksmus derina Krašto ap
saugos ministerijai pavaldų 
Civilinės saugos departamen
tas ir Valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų ministeri-

apaštalinį palaiminimą", sako
ma Popiežiaus užuojautoje. 
Lietuvos diplomatijos vetera
nas, politikos ir visuomenės 
veikėjas, ambasadorius S. 
Bačkis mirė trečiadienį Vil
niuje. Jam buvo 93 metai. • 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus paprašė premjero 
Andriaus Kubiliaus kreiptis į 
Mokesčių inspekciją arba Vy
riausiąją tarnybinės etikos 
komisiją dėl ministro Sigito 
Kakčio pajamų ir turto dekla
ravimo. 

Tokį pageidavimą valstybės 
vadovas išdėstė penktadienį, 
atskirai su premjeru pasi
kalbėjęs po Valstybės gynimo 
tarybos posėdžio, kuriame, 
beje, dalyvavo ir S. Kaktys. 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės, A. Kubilius pažadėjo ne-

* Lietuvos darbininku 
sąjunga pradėjo rinkti pa
rašus žmonių, nepritariančių 
skubotam Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) uždarymui. 
Surinkus gyventojų parašus, 
ketinama derėtis su Europos 
Komisuos bei Lietuvos val
džios pareigūnais dėl vėlesnių 
atominės elektrinės uždarymo 
terminų. Pasirašiusieji pritars 
tam, kad, pagal žinovų išva
das, pirmojo IAE bloko vartoji
mo terminas būtų pratęstas 
iki 2015, o antrojo — iki 2020 
metų. EIUI 

* Šiemet per 10 mėnesiu 
i Lietuvos biudžetą nesu
rinkta 1.197 mlrd. litų planuo
tų pajamų. BVS' 

skrities administracija, nusta- dar nėra baigta, 
tydama kainą, kuri paprastai Sklypas Antakalnio Kalvos 
yra mažesnė už rinkos. gatvėje ministrui buvo skirtas 

Kaip jau buvo skelbta, mini- aplenkiant žmones, laukian-
stras S. Kaktys Mažeikiuose čius už negrąžintą žemę kom-
pasistate itin ištaigingą namą, pensacijų sklypu ir Nepriklau

somybės akto signatarus bei 
Vyčio kryžiaus kavalierius. Už 
įsigytą nuosavybę S. Kaktys 
sumokėjo 53,000'*litų. Nekil
nojamojo turto žinovai teigia, 
kad šio sklypo rinkos kaina 
gali būti dukart didesnė. 

S. Kakčio turtu žiniasklaida 
susidomėjo, kai nepriklausomi 
tikrintojai, ištyrę politiko tur
to ir pajamų deklaraciją, nu
statė, kad turto S. Kaktys turi 
daugiau, nei leidžia jo paja
mos. Tikrintojams liko neaiš
ku, iš kokių lėšų ministras 
statosi ištaigingą namą Ma
žeikiuose ir įsigijo prabangų 
automobilį „Volvo". 

Oficialioje politiko deklaraci
joje nurodoma, kad pernai 
metų pabaigoje jo šeima turėjo 
867 litų grynųjų pinigų likutį. -
tačiau jau po 4 mėnesių pirko 
žemę už 53.000 litų. 

Neseniai ministras S. Kak
tys paskelbė, kad jį oponentai 
per žiniasklaida puola dėl jo 
vaidmens pasirašant sutartis 
dėl „VV'illiams International" ir 
dėl vidinės kovos konservato
rių partijoje. 

trukus kreiptis į minėtas in
stitucijas. 

Prezidento atstovė spaudai 
priminė, kad, prieš pasira
šydamas dekretą dėl vyriau
sybės sudėties, prezidentas 
kartą jau buvo atkreipęs kon
servatorių vadovų dėmesį į 
spaudos rašinius apie S. 
Kakčio turto deklaracijas ir 
paprašė užtikrinti, ar „tikrai 
neiškils problemų dėl ministro 
S. Kakčio". 

Paklausta, ar nuo pateiktų 
išvadų priklausys tolesnė mi
nistro veikla vyriausybėje, V. 
Gaižauskaitė tai patvirtino 
bei priminė, kad tokių atvejų 
jau yra buvę. 

Pat* ministras Sigitas Kak
tys pareiškė neketinąs atsi
statydinti vien todėl, kad pre
zidentas susidomėjo jo pajamų 
ir turto deklaravimu. 

„Kodėl aš turėčiau atsistaty
dinti, jei mano žmonos ir 
mano turtas uždirbtas doru ir 
sąžiningu būdu. o jūs prievar
taujate pasakyti kažkokia 
išvadą", piktinosi S. Kaktys 
susitikime su žurnalistais. 

„Valstybėje yra žymiai svar 
besnių problemų, nei mano 
turto problema, galvoju, kad 
yra žymiai turtingesnių žmo
nių, kurie turtą įsigyja gero
kai kitokiais būdais" teige S 
Kaktys. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 13 d.: Arkadijus, Dau-

gantas. Didakas, Einmė, Norvydas. 
Pranciška, Taiyda 

Lapkričio 14 <L: Adeodatas. Emi
lis, Gotfridas. Judita. Ram.mtas. 
Saulene. 

Lapkričio 15 d.: Sv Albertas 
Didysis; Leopoldas. Norda. Vaidila. 
Žadvyde 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Dnve 
Lake Forest. IL 60045-2660 

ŠAUNI ATEITININKŲ ŠALPOS 
FONDO VAKARIENĖ 

Vakarienės ateitinin kiškai 
veiklai paremti jau yra tapu
sios gražia tradicija. Šių metų 
vakariene buvo Ateities sa
vaitgalio metu. spalio 23-cią 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te. Vakarienėje dalyvavo gau
sus ateitininkų ir jų draugų 
būrys — arti 140 asmenų. 

Vakarienę pradėjo Irena 
Kazlauskienė, pasveikinusi vi
sus ir palinkėjusi maloniai 
praleisti laiką, o šio vakaro 
programą pravesti kvietė dr. 
Petrą Kisielių. Ateitininkų 
šalpos fondo pirmininką. 

Dr. P. Kisieliaus pakviestas, 
kun. Rimas Gudelis sukalbėjo 
maldą, kurioje prašė Viešpatį 
laiminti visą Ateitininkų sąjū
dį išeivijoje ir Lietuvoje, kad 
vadovaudamiesi savo šūkiu 
„Visa atnaujinti Kristuje" neš
tų gėrį ateitininkų veiklon. 

Dr. P. Kisielius sveikino vi
sus, džiaugėsi gausiai susirin
kusiais dalyviais ir paryškino. 
kad šios vakarienės tikslas ne 
tik gražiai pabendrauti, bet ir 
paremti ateitininkišką veiklą 
čia ir Lietuvoje. J is dėkojo vi
siems taip nuoširdžiai prisi
dėjusiems prie vakarienės ren
gimo, ypač Irenai Kazlauskie
nei ir Vidai Maieiškienei bei 
joms padėjusiems dr. Aldonai 
Juozevičienei, Valerijai Žadei-
kienei, dr. Kaziui Ambrazai
čiui, dr. Vaclovui Šauliui ir Jo
nui Kavaliūnui, o taip pat 
meniškai papuošusioms stalus 
Astai Razmienei. Rasai Kas-
niūnienei ir Daivai Kisielienei 
bei šį vakarą įamžinusiam 
nuotraukose Jonui Maieiškai. 

Po gardžios kelių patiekalų 
„Ratine" kepyklos ir delika
tesų paruoštos vakarienės. Dr. 
P. Kisielius kvietė Laimą Šal
čiuvienę tarti žodį. Ji pirmiau
sia perskaitė Ateitininkų fe
deracijos pirmininko Vyganto 
Malinausko laišką, sveikinan
tį užjūrio ateitininkus ir pa
dėką už rūpestį ir paramą 
ateitininkų veiklai. L. Šalčiu
vienė trumpai nušvietė Ateiti
ninkų namų Kaune atgavimo 
reikalus. Visi reikalingi raštai 

jau parašyti , telieka laukti at
sakymo. J i sakė, kad dažnai 
lankydamasi Lietuvoje, arti
mai bendrauja su ateitinin
kais, kurie yra nuoširdūs ir 
artimi, bet j iems ypač t rūksta 
nuoširdžios moralinės para
mos, asmeniško ryšio — susi
tikimų, susirašinėjimų, pasi
keitimų nuotraukomis. L. 
Šalčiuvienė sakė. gausianti 
moksleivių atei t ininkų kuopų 
ir jų globėjų Lietuvoje sąrašus 
ir išdalinsianti juos JAV atei
t ininkams, kad jie galėtų pa
laikyti ar t imesnius tarpusavio 
ryšius. Baigdama ji pabrėžė, 
kad mums gyvenime nėra nie
ko svarbiau, kaip visa atnau
jinti Kristuje! 

Dr. P. Kisielius pristatė sve
čius: dr. Kęstutį Girnių, at
vykusį net iš Čekoslovakijos 
dalyvauti su paskaita „Atei
ties" savaitgalyje. Teresę 
Landsbergienę — viešnią iš 
Washington, D.C.. Nijolę Bal
čiūnienę atvykusią iš Cleve-
lando bei Darių Udrį iš Kali
fornijos. 

Dr. P. Kisielius pasidžiaugė 
gautomis aukomis "ateitininkų 
veiklai paremti , kurių tarpe 
buvo ir s tambių aukų. 

Šio vakaro laimėjimų t rau
kimą kvietė pravesti Valeriją 
Žadeikienę, kuri laiminguo
sius bilietus ištraukti kvietė 
Vandą Prunskienę, Nijolę Bal
čiūnienę. Darių Udrį ir dr. 
Petrą V. Kisielių, jaunesnįjį. 
Laimėtojais tapo A. Pupius 
(L.A.), I rena Paliulis (Darien, 
IL). Aldona Kairys (North 
Providence, R.I.) ir čikagietė 
Nora Spurgis. 

V. Žadeikienė pranešė, kad 
vakarienės metu Vanda 
Prunskienė įteikė 500 dol. 
auką, Ju s t i na s Dėdinas — 150 
dol., Marija Meškauskaitė — 
100 dol. ir prel. Ignas Urbonas 
— 50 dol. 

Vakarienės programa buvo 
baigta dr. P. Kisieliui pakvie
tus visus (pagal senas tradici
jas) padainuoti ir gražiabal
siai — sol. Vaclovas Momkus, 
Bronius Polikaitis ir dr. Pet-
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Obuoliavimo iškyloje smagiai nusiteikę Daumanto-D.elininkaičio kuopos jaunučiai Iš k.: Julius Kasniunaa, 
Aras Narutis , Marius Aleksa, Algis Grybauskas, Algis Kasniūnas, Nenjus Aleksa ir Rimas Kapačinskas. 

,MELAS ILGŲ RANKŲ NETURI" 
Netikėtai Stutthofe gavome 

apglamžytą laikraštį iš vieno 
kalinio: tuo laikraščiu buvo 
apvyniotas maisto siuntinėlis. 
Tai buvo vienintelis būdas ka
liniui nors skeveldrą spaudos 
gauti. Mes, lietuviai kaliniai, 
tuo metu tos teisės, maisto 
ryšulėlį gauti, neturėjome. 
Bet, bent iš leidžiamos per 
rankas taukuotos „šiukšlės" 
godžiai skaitėme žinutes. 
..Danciger Vorposten" 1943 m. 
balandžio mėn. ten išspaus
dino straipsnį mums lietu
viams ypatingai įdomų — le
gendą apie Stutthofą. 

Kadaise, Vyslos upės žio
tyse, Stutthofo vietovėje sto
vėjusi pilaitė, kurios narsus 
valdovas turėjęs stiprią ka
riuomenę ir net savo laivyną. 
J is valdęs tą šalį ir trukdęs 
savo laivukais Hanzos preky-

ras Kisielius užtraukė dainą 
„Ant kalno mūrai". Jiems iš 
širdies pritarė visi salėje esan
tieji. Daina nuskambėjo tikrai 
puikiai! Buvo sudainuota dar 
kelios dainos, draugiškai pa
bendrauta ir palinkėta vieni 
kitiems ir vėl susitikti tradi
cinėje vakarienėje ateinan
čiais metais! 

Nors visi jau anksčiau minė
tieji asmenys savo darbu pa
darė šią vakarienę sėkminga 
ir įspūdinga, „spiritus mo-
vens" buvo dr. Petras Kisie
lius, ne tik daug laiko ir darbo 
pašventęs ruošiant šį renginį, 
kviečiant svečius, pravedant 
programą, bet ir vakarienės 
metu radęs laiko draugiškai 
pakalbinti prie stalų sėdinčius 
svečius, savo gera nuotaika 
užkrėsdamas visus! 

A ldona Š m u l k š t i e n ė 

bos laivams Baltijos jūroje su
sisiekimą su Ryga tuos laivus 
užpuldamas ir vežamas gėry
bes atimdamas. Buvę bandy
mų tą valdovą nugalėti ir pilį 
užimti, bet niekaip nesisekę 
to valdovo nugalėti, nes tam 
valdovui padedavęs velnias. O 
kad velnią nugalėti, sugalvojo 
imtis velniškų priemonių: pa
siuntė į tą pilį gražią mergai
tę. Valdovas ta mergaite susi
žavėjęs ir su ja susituokęs. 
Mergaitė vieną sutartą naktį 
atidariusi pilies vartus ir ka
lavijuočių ordino kariai įsiver
žę į „Stutthofo" (lietuviškai 
gal reikėtų vadinti „Kurael-
kiemis" ) pilį ir tą valdovą nu
žudę. Taip buvo pradėta užka
riauti velnių valdoma žemė. 
„Danciger Vorposten" užbaigė 
tą legendą tvirtinimu: „Ka
dangi melas ilgų rankų neturi, 
o legenda išlikusi nuo senų se
nų laikų, ta: ji galinti turėti ir 
tam tikros^ssos..." 

1999.10.30 „Draugo" ateiti
ninkų skyriuje mano: „Krei
pimasis į moksleivius ateiti
ninkus, kuriame atkreipiau 
dėmesį į kun. Alfonsą Lip-
niūną, kaip Lietuvos įkaitą 
kalintą Stutthofo kacete, ir 
kad rugsėjo 5 dieną, sekma
dienį, buvo už jį ypatingos pa
maldos Stutthofe Draugo" 

Ateitininku Šalpos fondo vakarienėje bendram dalyvių dainavimui vadovavo dr 
Momkus ir Bronius Polikaitis 

Petras Kisielius, Vaclovas 
N'uotr J . Male iSkos 

OBUOLIAVIMO 
IŠKYLA 

Ta diena, kai mes ėjom 
obuoliauti, buvo gana saulėta 
ir vėjuota. Tai nebuvo gerai, 
nes vėjui papūtus, mano mai
šas obuoliams pradėjo skristi 
ir aš vos ji pagavau. Mūsų šei
ma rinko obuolius su draugais 
ir kitomis ateitininkų šeimo
mis. Me? rinkome „Golden 
Delicious „Jonathan", „Red 
Delicious" ir naują obuolių rū
šį — ,.Mutsu''. Kai mūsų 
maišai prisipildė, jie buvo la
bai labai sunkūs. Laukėme, 
kad traktorius atvažiuotų. 
Mes užlip.me ant traktoriaus 
ir pakeliui atgal galvojome 
pirkti moi:ugus, ar ne. Paste
bėjome, kad mūsų maišuose 
yra dar k.ek vietos, tad mes 
nuo judančio traktoriaus sky
nėme obuolius. 

Po obu iliavimo, planavom 
susitikti su kitais ateitinin
kais gog-. meje. Pakeliui į ge
gužinę sustojome ūkio krau
tuvėje. Ten buvo įdomi vieta, 
kur buvo galima matyti ma
šiną, gaminančią obuolių sul
tis. Mes salėjome truputį pa
ragauti Ta krautuvė turėjo 
saldžių riestainių mašiną 
idoughnu- machine). Mes žiū
rėjome k ,ip riestainiai daro
mi. Mes nupirkome keletą jų. 
Jie buvo dar šilti ir labai ska
nūs. 

Geguži r e buvo „Lituanikos" 
parke. B* verly Shores, India
noje. Gegužinės metu šventėm 
Astos Razmienės ir Aro Na
ručio gimtadienius. Pernai į 
gegužinę atėjo daugiau žmo
nių, bet šį kartą vis tiek buvo 
smagu. 

Nerijus Aleksa 

redakcija pridėjo: „Vokietijo
je"., norėdama turbūt paaiš
kinti, kurioje valstybėje ran
dasi „Stutthofas", koncentra
cijos stovykla (sutrumpintai 
vadinama — kacetu), apsiriko. 

Patys • vokiečiai aname 
„Danciger Vorposten" laikraš
tyje paaiškina, kad tai kadaise 
buvusi — „velnių kunigaikš
čio valdoma žemė" — vadina
si — ne Vokietija, ne Lenkija, 
o kaip jau mūsų istorija byloja 
— „Mažoji Lietuva" — Prū
sija, atsirėmusi į Vyslos upės 
žiotis. Kasmet Čikagoje maž-
lietuviai (išlikę gyvieji Prūsi
jos žemės gyventojai), daro 
Tilžės Akto minėjimą ir atkrei
pia pasaulio dėmesį, kad Rusi
ja administruoja šią šalį laiki
nai, kuri turėtų priklausyti 
Lietuvai. P i lypas Naru t i s , 

papildau „Draugo" 
Ateitininkų skyriaus 

korespondenciją 

DĖKOJAME! 
Gerb. Pilypui Naručiui -ačiū 

už atsiųstą čia išspausdintą 
įdomų straipsnį, patikslinantį 
Stutthofo geografinę vietovę ir 
nušviečiantį sunkią kacete 
įkalintųjų būklę. Atsiprašome 
už mūsų netiksliai nurodytą 
Stutthofo vietovę Jūsų atsišau
kime į moksleivius ateitinin
kus , išspausdintame šio sky
r iaus lapkričio 6 d. laidoje. 
Vietoj reikalavęs patikslinimo, 
parašėte vertingą ir daugeliui 
akiratį praplečiantį straipsnį. 
Ačiū! IR 

DALIA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tmtoy Paik, H. 80477 

708-614-8871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

N€RVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 708-24*0067 arba 70S-24M681 
6449S PUasMRoad 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR.DAUAJODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HtgNand Av»., S I * . 201 
ŝtcersai gitvGs nuo Good Samartlsn »goncn«s) 

Downsrs Grove, IL 60515 
Tai. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kadzi* Av»., C N C M O 

773-7784989 Mt» 773-4884441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką Vai. aueltarua, arba 
na: pirmd. 11-7, antrd. 9-5, 

tracd. 104. pankai 10-4. kaa 
antrą ia i td 10-2.1443 S. 50 

Ava., Crcaro, N-
TaL 708-662-4160. 

Amber Health Centą? 
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 

chiropraktika.manualinė terapija, 
akupunktūra. 

7271 S. Hariem, Bridfertew, IL 
6#455. Tel. 70»-5«4*4et. Kalbame 

Betuvtftai. Valandos susitarus 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MadtcaJ Canter 

10400 75 St Kanoaha, Wl 53142 
(414)6876990 

Ramorm C. Marsh. MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Saite 4A 
Downers Grovę, IL 60515 

639-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKKJ UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJtorSt,LamorttlL 60439 
1301 CopparfMd Ava., Suita 113, 

Joiat.iL 60432 
Tel. 815-723-1864 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St 
Mattaaaon, IL 60443 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Waat Ava 
OrtandPark 

708-348-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarta Road 
HJefcbfyHMa 

Te*. 708-698-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
SOMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 S t . Lamont IL 60439 
Priklauso Palos Communrfy Hoaprtal 

Stfvsr Croas HospttU 
ValandosMgrt susitarimą 

Tat 890-267-2265 

CavrJac Dmgnovs. LTD. 
6132 S. KadaaAva. 
Chicago, IL 80629 
Tai. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos paged susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4 6 4 7 W . 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9S25 S.79th Ava., Hickory Hiaa, IL 

Tel. (706) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
Tai. 773-4344440 

Valandos pagal susitarimą 

JOMAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSKt3,MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
Illinois Paln Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik G.ove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
wrww.Ulinolspain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREJKIS 
DANTŲ, GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd„ Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS. MD, S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave 3ts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tat 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Pautkienė 

•Indijoje uragano metu 
žuvo daugiau kaip 10,000 
asmenų. Ersama rajone de
šimt miestelių buvo visiškai 
sunaikinta, nes čia pataikė ne 
tik uraganas bet ir audros 
varomas jūros potvynis (storm 
surge). Savanoriai, dėvėdami 
maskes degina gendančius 
lavonus kuo greičiau, kad 
išvengtų epidemijų išsivys
tymo. Išlikusiųjų tarpe jau 
prasidėjo vidurių ligos; yra 10 
milijonų benamių. (BBC) 

•Irane teismas nuteisė 
reformų rėmėją, buvusį Vi
daus reikalų ministrą A. Nou-
ri už Islamo valdžios įžeidimą 
ir už šventvagiškų straipsnių 
spausdinimą. Bausmė dar ne
nustatyta. Užsienis atidžiai 
įvykius stebi. (WSJ) 

•Kolumbijos sostinėje 
įvyko sprogimas; žuvo 8 as
menys, 45 sužeisti. Dar ne
aišku, kas kaltas, bet spėja
ma, kad tai kerštas už aukš
tojo teismo sprendimą perduo
ti JAV-oms du įtariamus nar
kotikų prekiautojus. Bijomasi, 
kad narkotikų gaujos vėl 
pradės puolimus. (WSJ) 

•Vokietijoje Berlyno sie
nos nugriovimo 10 m. jubi
liejaus paminėjime dalyva
vo Mikhail Gorbačiovas. Buvo 
pristatyta ištrauka buvusio 
prez. Reagan garsaus reikala
vimo „Mr. Gorbačiov, nu
griauk šitą sieną". Tačiau 
ištraukoje Gorbačiovo vardas 
buvo išredaguotas. Tuo tarpu 
Rusijos Užsienio ministerija 
paminėjo minėtą jubiliejų, pa
kartodama savo stiprų prieš
taravimą ' NATO išsiplėtimui. 
(WSJ, AP) 

•Jungtinių Tautų nusi
kaltimų tyrinėtojai atrado 
2,108 lavonų Kosove ir tikisi 
rasti daugiau. Tačiau tai yra 
žymiai mažiau, negu manyta. 
(WSJ) 

•Aukščiausias teismas 
patvirtino (5-4) Clevelando 
mokyklų kvitų programą, 
paneigdamas federalinio tei
sėjo sprendimą programą su
stabdyti. Tai didelis laimėji
mas mokyklų kvitų rėmėjams. 
Programa leidžia tėvams, nep
atenkintiems savo vaikams 
paskirta mokykla, (ar dėl 
smurto, ar dėl žemo mokslo ly
gio), juos siųsti kitur. (WSJ) 

•Kuba nebus įtraukta į 
sąrašą pasaulio kraštų, 
užsiėmusių narkotikų pre
kiavimu — praneša Vals
tybės departamentas. Respu
blikonai prieštarauja. (CNS) 

•Hillary Clinton atidėjo 
iki sausio mėn* sprendimą, 
ar kandidatuos į Senatą 
prieš New Yorko merą Gui-
liani. Toks neoficialius kandi
dato statusas leidžia asmeniui 
išvengti žurnalistų klausimų, 
pasikalbėjimų su jais ir pan. 
New York valstijos žiniasklai-
dai nusibodo šis neapsispren
dimas ir WRRN-TV bei Whit-
ney Radio atsisako daugiau 
pranešti apie H. Clinton tol, 
kol ji oficialiai nepasiskelbus 
kandidate ir nesutinka pasi
kalbėti su žurnalistais. Ap
klausose jos populiarumas 
New Yorke yra kritęs nuo 52% 
(kovo mėn.) iki 37% (lapkr. 
mėn.). Kai kas spėja, kad pas
kutinę minutę ji nuspręs ne
kandidatuoti. Tai sudarytų de
mokratams daug sunkumų, 
nes tuomet jų kandidatas į 
Senatą turėtų mažai laiko 
vykdyti kampaniją prieš Guili-
ani. (WSJ) 

•Clinton vyriausybės Ki
nijos politika panaši į An
glijos pataikavimą Hitle
riui — aiškino buvęs CIA 
direktorius James Woolsey. 
Jis liudijo Atstovų rūmų komi
tetui apie vyriausybės „netei
singą ir pavojingą'' elgesį su 
Kinija ir palygino dabartinę 
politiką su Didžiosios Britani
jos bei Prancūzijos galvosena 
pūieš Antrą pasaulinį karą 
apie Hitlerį ir Čekoslovakiją. 
Po liudijimo Atstovų rūmų 
komitetas balsavo 32-6 už Tai-
vano Apsaugos sustiprinimo 
aktą, pakartojantį JAV pa
siryžimą užstoti Taivaną prieš 
išorinę agresiją. Aktas bus pa
teiktas balsuoti visai Atstovų 
rūmų delegacijai; panašus ak
tas iškeltas Senate. Preziden
tas kritikavo balsavimą ir aiš
kino, kad „dabartinėje padėty
je, tai gali destabilizuoti rei
kalus". Kongreso nariai teisi
no balsavimą, aiškindami, kad 
jiems kyla rūpestis dėl vyriau
sybės pranešimo apie „strate
ginę draugystę" su Kinija ir 
dėl Beidžingo priešiškumo de
mokratijai. (Wash.Times) 

•Čečėnijos prezidentas 
prašė prez. Clinton sustab
dyti Rusįjos puolimą Če
čėnijoje ir ragino Maskvą 
pradėti „bet kokius pasitari
mus". Jis aiškino, kad puoli
muose žuvę 4,100 civilių. Kai 
kur JAV-ose pranešama, jog 
neaišku, kiek Rusijos prez. 
Jelcin tvarko reikalus. Įtaria
ma, kad generolai daro spren
dimus ir nenori iš Čečėnijos 
pasitraukti. <WSJ, AP) 

Svečiai iš Lietuvos, šios savaites penktadienį apsilankę „Drauge". Iš kairės: Lietuvos Vaizdo ir garso archyvo di
rektorius Dalius Žižys, Lietuvos Archyvų departamento gen. direktoriui Vidas Grigoraitis ir juos atlydėjęs dr. 
Tomas Remeikis. Svečiai iš Lietuvos atvyko Pasaulio lietuvių archyvo reikalais. Nuotr. J o n o Kuprio 

•Vokiečių aukščiausias 
apeliacijos teismas patvir
tino buvusio Rytų Vokieti
jos vado E. Krenz 6 1/2 m. il
gumo bausmę už įsakymą 
nušauti asmenis, mėginančius 
pabėgti per Berlyno sieną. 
(WSJ) 

•Antrą kartą šiais me
tais, popiežiui apsilankant 
užsienyje iškilo susirū
pinimas jo sveikata. Praė
jusį birželio mėn. Lenkijoje po
piežius Jonas Paulius II griu
vo ir sužeidė galvą. Šį kartą 
Gruzijoje, Ortodoksų katedro
je jis aiškiai atrodė nusilpęs — 
rankos drebėjo, veidas su
spaustas skausmais. Vatika
nas nebeneigia, jog popiežius 
serga „Parkinson's" liga ir ki
tais neurologiniais negalavi
mais. Neaišku, ar jis pajėgs 
dalyvauti visose 2000 m. 
pradžios iškilmėse. (AP) 

• Žurnalistams grasinama 
už pranešimą apie homo
seksualų išprievartavimą/ 
nužudymą 13 m. amžiaus 
berniuko Arkansas valstijoje; 
didieji žiniasklaidos šaltiniai 
toliau apie įvykį tyli. WHK-
AM ir FM radijos pranešėjas 
Eric Hogue aiškina, kad po to 
tai per savo programą pranešė 
apie berniuko nužudymą, su
silaukė mirties grasinimų 
už „neapykantos skleidimą 
prieš homoseksualus". (CNS) 

•Saulės audrų ciklo vir
šūnė bus 2000 m. ir gali pa
veikti JAV susisiekimo sate
litus ir elektros tiekimą — 
praneša Nat. Oceanic and At-
mospheric Administration. 
(WSJ) 

•JAV padeda Izraeliui, o 
Izraelis padeda Kingai su 
karine technologija. JAV pa
reigūnai „tyliai" ragina Izraelį 
neparūpinti Kinijai pažadėtos 
aukštos technologijos radaro 
sistemos. (CNS) 

•Dvi JAV kariuomenės 
divizijos įvertintos žemiau
siu pasiruošimo laipsniu, o 
nei viena likusių aštuonių di
vizijų nepasiekė aukščiausio 
įvertinimo — pranešė Penta
gonas nustebusiam Kongre
sui. Vieni senatoriai kaltino 
vyriausybę už per didelį dė
mesį moterų integravimui 
bei ,jautrumo" treneravimui, 
užuot pasiruošimo kovai. Puti 
kaltino sprendimus siųsti ka
riuomenę į užsienį įvairiems 
užmojams, ar tai būtina, ar ne 
— dažniausiai taikos palaiky
mui. Jie aiškino, kad dabar
tinės vadovybės metu kariuo
menė buvo išsiųsta į užsienį 
daugiau kartų negu per visą 
40 m. laikotarpį prieš tai. Dar 
kiti aiškino, kad kariuomenė 
nori daugiau lėšų ir dėl to pri
statė prastą įvertinimą. 

Tuo tarpu, neseniai užsi
baigus laivyno tyrimams, bu
vo duota rekomendacija ne
leisti moterims tarnauti po
vandeniniuose laivuose. Pen
tagonas neklauso, nors rapor
tas teigia, kad „Maišyta vyrų 

ir moterų) įgula komplikuos 
povandeniniuose laivuose gy
venimą... pridėta našta padi
dins riziką, o tikslas yra kaip 
tik sumažinti nereikalingą ri
ziką ... ir įgulai suteikti ge
riausią būdą tvarkytis su 
įtampa ir kitais ypatingais 
reikalavimais kovos metu." 
(Wash. Times) 

•Raportas reikalauja 
kreipti didesnį dėmesį į 
mokytojų paruošimą. Ame
rican Council on Education 
ACE), sudarytas pedagogų, u-

tų vadovų ir pan. pasiuntė 
savo rekomendacijas visiems 
kolegijų ir universitetų prezi
dentams. ACE aiškino, kad 
universitetų viršūnės turi as
meniškai prisiimti atsakomy
bę, pakelti jų institutų moky
tojų paruošimo programų lygį, 
arba liautis paruošti būsimuo
sius mokytojus. Raportas riša 
žemą pradžios mokyklų ir 
gimnazijų mokslo lygį su pras
tu mokytojų paruošimu. Nu
matyta, kad JAV-ose prireiks 
2.2 mln. mokytojų per būsimą
jį dešimtmetį. (Wash. Times) 

Danutė Bindokienė 

Butų nelengva 
pasirinkti 

Kažkas pusiau juokais aną 
dieną paklausė: kas ..Drau
gui" būtu naudingiau — mili
jonas dolerių, ar milijonas 
naujų skaitytojų? Į tokį klau
simą nebūtų lengva atsakyti. 
Žinoma, jeigu „Draugas" turė
tų milijoną skaitytojų (juk tiek 
ir pats populiariausias dien
raštis Lietuvoje neturi), tai ir 
milijono dolerių nereikėtų, nes 
dienraštis galėtų išsilaikyti 
vien iš prenumeratų mokes
čio, juo labiau, kad mūsų skai
tytojai yra labai dosnūs ir 
įvairiomis progomis, ypač 
siųsdami prenumeratos mo
kestį, prideda didesnę ar ma
žesnę auką. 

Tačiau šiandien lietuviškai 
spaudai svajoti apie tokį 
gausų skaitytojų būrį — tuš
čias reikalas. Nors pasitu
rinčių mūsų tarpe netrūksta, 
tačiau atidaryti piniginę ar 
čekių knygelę ir užsiprenu
meruoti lietuvišką laikraštį, 
nusipirkti lietuvišką knygą, 
neskubama. Net ir tuo atveju. 
kai skelbiamas „spaudos va
jus" ir prenumeratos (kurios. 
palyginti su kitomis buitinė
mis išlaidomis, yra ir taip ma
žos) sumažinamos. 

Ne tik „Draugas", bet ir 
kita lietuviška periodika šian
dien kenčia tas pačias bedas, 
todėl JAV LB Kultūros tary
bos, kartu su Lietuvių fondu, 
teikiama parama, kad būtų 
galima sumažinti prenumera
tos mokestį, yra tikrai „gera 
naujiena"! Pavyzdžiui, iki šių 
metų pabaigos „Draugas" vi
sus metus gali lankyti naują 
skaitytoją tik už 65 dolerius. 
O tų naujų skaitytojų aruodai 
toli gražu neišsemti, nes ne 
tik neseniai į šį kraštą atvyku
siųjų tarpe, bet ir visą amžių 
Amerikoje gyvenančių, yra, 
kurie neskaito lietuviškos 
spaudos. Kokia prasminga do
vana būtų, devyniasdešimt 
metų gyvavimo sukaktį šven
čiančiam, vieninteliam už Lie
tuvos ribų lietuviškam dien
raščiui, jeigu į jo šeimą įsi
jungtų nauji skaitytojai! 

Tai tiek apie „milijoną skai
tytojų", o kaip su milijonu do
lerių? Čia padėtis kiek rea
lesnė, nes šiuo metu tas mili
jonas tiesiog ranka pasiekia
mas. Tik galbūt reikia dar tru
pučio pastangų ir tikslas bus 
pasiektas. Tačiau pastaruoju 
metu, kaip dažnai nusiskun
džia Draugo fondo direktorių 
tarybos pirmininkas ir kartu 
iždininkas Bronius Juodelis, 
inercija lyg susilpnėjusi, re
čiau į jo raštinę atklysta 
laiškas su stambesniu čekiu. 
Būtų gaila, kad šis „finansų 
telkimo maratonas" susilp

nėtų kaip tik prieš baigmės li
niją. Tačiau ir „Draugo" dar
buotojai, ir jo vardu pavadinto 
fondo talkininkai yra tvirtai 
įsitikinę, kad milijonas ne
trukus bus sukauptas, o abi 
„Garbes lentos", kuriose taap 
gražiai įrašomi tūkstantinės 
(ir daugiau, aukotojai, ne tik 
prisipildys naujomis pavar
dėmis, bet reikės ir trečiosios, 
kad ilgai ilgai kiekvienam, 
įėjusiam į „Draugo" adminis
tracijos patalpas, kalbėtų apie 
lietuvių meilę rašytam lietu
viškam žodžiui, dosnumą savo 
spaudai. 

Šį rytą Jaunimo centro pa
talpose 'Čiurlionio dailės mu
ziejuje' vyksta eilini- Draugo 
fondo narių suvažiavimas. Ne
daug į jį narių suvažiuoja, net 
iš artimų vietovių, tačiau tai 
nebūtinai blogas ženklas. Gal
gi kaip tik geras: aukotojai 
pasitiki Draugo fondo va
dovybe, pritaria jos darbui, pi
nigų investavimui, dienraščio 
rėmimui. Ypač pasitiki Bro
niaus Juodelio sąžiningumu, 
sumanumu ir kruopštumu. 
Juk jis savanoriškai, be jokio 
atlyginimo metų metais „au
gina" tą fondą, tvirtai įsiti
kinęs savo darbo prasmingu
mu ir būtinybe. Šiuo atveju 
Bronius yra nepamainomas 
„Draugo" draugas ir dienraš
tis yra jam nuoširdžiai dė
kingas. 

Gal kas pesimistiškai išsi
tartų: nepaisant stipresnio fi
nansinio užnugario, kuris su
tvirtina ..Draugo" pamatus ir 
užtikrina jo leidybą ilgiems 
laikams, ką daryti, kad skaity
tojų gretos retėja? Juk kiek
vieną kartą, kai pamatope 
mirties pranešimą „Draugo" 
puslapiuose, pranyksta dar 
vienas ištikimas skaitytojas, o 
nauji jo vietos neužpildo... Tai 
nepateisytų nei Kudirkos žo
džiai, kad į ..nugriuvusiu stul
po vietą reikia tuojau naują 
statyti". 

Gera būtų. kad tokią mąs
tysena galėtume paneigti, į ją 
ranka numoti. Deja... Antra 
vertus, ir čia Draugo fondas 
ateina į talką. Su jo finansine 
parama galima rasti naujų 
bendradarbių. įsigyti geresnę 
techniką, kuri palengvintų, 
pagreitintų redakcijos, spaus
tuvės ir administracijos darbą, 
atlikti daug kitų būtinų page
rinimų, apie kuriuos kitu at
veju nebūtų nei kalbos. 

„Draugas" nuoširdžiai svei
kina DF narius, susirinkusius 
dar j viena suvažiavimą, yra 
nuoširdžiai dėkingas visiems 
rėmėjams, o ypač Broniui Juo
deliui. 

PRABĖGUSIO LAIKO 
BEIEŠKANT 

Nr.tO RIMVYDAS SIDRYS Tęsinys 

Panorėjau aplankyti tas vietas, kurias dar atsimi
niau iš ankstyvesnių apsilankymų. Persikėliau į 
Hong-Kongo centrą. Kaip viskas buvo neatpažįstamai 
pasikeitę! Išlipęs iš kelto, pirmiausiai matydavai kara
lienės Viktorijos paminklą. Kur jis dabar? Ar britai jį 
išsivežė? 1956 metais čia aplink būdavo pilna krau
tuvėlių, virė gyvenimas. Dabar susiglaudę vienas prie 
kito, stūksojo dangoraižiai. Pėsčiųjų beveik nematyti, 
žmones išstūmė betonas. Gatvėmis zujo automobiliai, 
jiems pervažos buvo įtaisytos per tris aukštus. Pereiti 
per gatvę visai negalėjai, žmonėms buvo ištiesta beto
no ir plieno lieptų pynė. Ir štai, kur tik buvo plotelis 
vietos ant karšto betono ant „tatami" patiesalų sėdėjo 
būreliai merginų, daugelis užkandžiavo. Tik pasikal
bėjęs sužinojau, kad jos yra filipinietės, tarnaitės, at
važiavusios čia geresnės duonos ieškoti. Šiandien sek
madienis, laisva diena, jos nenori tūnoti savo kam
barėly, šis betono pavėsis joms yra gamta. 

Man pasirodė, kad matau pasaulį, koks jis bus už 
šimto metų. O šitoj pačioj vietoj 1956 metais stovėjo 
mediniai namai, gatvėse rikšos laukdavo, kol galės pa
vargusį turistą pavežioti. Už Kowloon, vadinamoj 
Naujoj Teritorijoj yra išlikęs kaimas, nepasikeitęs nuo 
12 šimtmečio. Dabar laikraščiuose vyksta svarstymai, 

ar tas kaimas dar istorinė vertybė, ar geriau jį atiduo
ti dangoraižių statybininkams. Žiauri urbanizacija 
žengia, viską naikindama. 

Ir vėl sėdėjom oro uoste, laukdami lėktuvo, kuris 
mus, po dvylikos valandų skridimo, nuveš į Los An
geles. Hong Kongo oro uostas, įrengtas neapgyventoje 
Lantan saloje, yra vienas didžiausių angaro tipo pas
tatų, be kolonų, tik po vienu stogu. Prisiminiau, kaip 
skrisdavau į Hong-Kongą prieš 40 metų. Nusileidimo 
takas buvo ištiestas tarp gatvių ir namų. Lėktuvo 
sparnai beveik liesdavo namų balkonus, žmonės susto
ję laukdavo, kol vėl bus atidaryta jų gatvė susisieki
mui. 

Mano Kinijos prisiminimų mozaika susideda iš dau
gelio spalvingų žėručių. Tai Didžioji siena, besivingiuo-
janti per kalnus, Guilino kalnai, kaip šieno kupetos. 
milžiniškos Budos statulos, lotuso lapai vandenyje, 
spalvotos liūtų statulos prie vartų, grakščios šokėjos, 
raudonskruosčiai vaikučiai, dviratininkų srautas. 
apskritas stalas su valgiais, imperatorių rūmai, iš že
mės išlindę Quin Ski moliniai kareiviai... Bet atmin
ties mozaikoj blizga ir dvidešimtaukščiai dangoraižiai, 
žmonių masė banguojanti šaligatviuose, susigrūdę au
tomobiliai gatvėse, McDonald užeigos su kiniškais 
parašais... Rytietiškoji Kinija slenka į Vakarus. Kyla 
mintis, ar mūsų vaikaičiai dar norės lankyti svetimas 
šalis, ar visas pasaulis bus tada beviltiškai suvie-
nodėjęs, nebeįdomus. 

Pabaiga 

• 

• Juk nik..| visur yra rūk.is 11 JB tMuhi.i Kinijos, i: !...-tuvos vietovaizdį.. Nuotr Algio Jak4tn 
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AA. STASYS ANTANAS BAČKIS 
1906.02.10- 1999.11.10 

Šių metų lapkričio 10 d. po 
sunkios ligos, eidamas 94-
tuosius metus, į Amžinojo Tė
vo namus iškeliavo Lietuvos 
Respublikos diplomatijos vete
ranas, ambasadorius, dakta
ras Stasys Antanas Bačkis. 

Velionis gimė 1906 m. vasa
rio 10 d. Pantakonių kaime. 
Joniškėlio valsčiuje. Biržų 
apskrityje. Mokėsi Joniškėlio 
pradžios mokykloje, Linkuvos 
progimnazijoje, Panevėžio vy
rų (šiuo metu J. Balčikonio) 
gimnazijoje. Nuo gimnazijos 
dienų įsijungė į ateitininkijos 
gretas. 1924-1925 m. išrinktas 
ateitininkų (gimnazijos ir mo
kytojų seminarijos i kuopos 
valdybos pirmininku. 

1925 m. baigęs gimnaziją, 
Lietuvos universitete pradėjo 
studijuoti istoriją, tačiau, ga
vęs užsienio reikalų ministeri
jos stipendiją, išvyko į užsienį. 
1925-1928 m. Paryžiaus uni
versitete Teisės fakultete stu
dijavo: teisę (gavo Teisės fa
kulteto licenciatą.), vėliau — 
metus laiko — viešąją teisę 
(gavo Paryžiaus universiteto 
Teisės fakulteto Aukštųjų vie
šosios teisės mokslų diplomą), 
o 1529-1930 m. studijavo poli
tinę ekonomiją (gavo Pary
žiaus universiteto Teisės fa
kulteto Aukštųjų politines 
ekonomijos mokslų diplomą;. 
Be to studijavo prie Teises fa
kulteto esančiame Aukštojo 
tarptautinio mokslo institute 
ir 1930 m. gavo jo baigimo dip
lomą. Studijuodamas užsieny
je rūpinosi čia besimokančiais 
lietuviais. 1928-1929 m. jis — 
Lietuvos studentų draugijos 
pirmininkas Paryžiuje. 

Baigęs mokslus Paryžiuje, 
i sugrįžo į Lietuvą, pasiryžęs 
pasiaukojamu darbu prisidėti 
prie Lietuvos valstybės su
klestėjimo. 1930 metais Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
joje pradėjo diplomatinę veik
lą, kuri tęsėsi iki 1991 metų. 
1930-1934 m. — jis sekreto
rius Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos Politikos departa
mente. J am teko redaguoti su
tarčių rinkinių leidinius, iš 
užsienio kalbų versti įvairius 
dokumentus (vertimai buvo iš
spausdinti „Pilkosios knygos" 
l-II dalyse). Dirbdamas nenu
t raukė veiklos ateitininkijoje: 
1931-1932 m. jis buvo Lietu
vos studentų ateitininkų są
jungos pirmininkas. Aktyviai 
dalyvavo katalikiškoje veik
loje: 1931-1937 m. — Katalikų 
veikimo centro (Kauno rajone) 
valdybos narys, 1931-1937 m. 
— M. Valančiaus liaudies uni
versiteto rektorius. Garsinda
mas Lietuvos mokslo laimėji
mus užsienyje, 1932 m. tapo 
vienu iš Tarptautines Teisės 
mokslų draugijos Kaune ini
ciatorių ir steigėjų. 

1933 m. rugpjūčio 12 d. su
kūrė šeimą, vedė visuomenes 
veikėją, pedagogę Oną Galvy-
daitę. 1934 m. gimė sūnus Ri
čardas Stasys Lietuvos am-
b?padorius Prancūzijoje 1994-
1997 m.), 1937 m. gimė sūnus 
Audrys Juozas — dabartinis 
Vilniaus arkivyskupas. 

Kruopštus, pasiaukojamas 
darbas buvo greitai įvertintas: 
1934-1938 m. Stasys Antanas 
Bačkis tapo Lietuvos užsienio 
reikalų ministro asmeniniu 
sekretoriumi. Jam teko būti 
Lietuvos delegacijos generali
niu sekretoriumi septyniose 
Baltijos santarvės užsienio 
reikalų ministrų konvencijose 
Kaune, Rygoje, Taline. 1934-
1937 m. jis kaip Lietuvos de
legacijos generalinis sekreto
rius ir delegato pavaduotojas 
dalyvavo Tautų Sąjungos XVI-
XVIII Pilnaties posėdžiuose 
Ženevoje, buvo Lietuvos De
legacijos generaliniu sekreto
riumi Baltijos valstvbiu užsie

nio reikalų ministrų konferen
cijose Kaune, Rygoje ir Taline. 
1937 m. gegužes 12 d. buvo 
Lietuvos delegacijos narys 
sekretorius Didžiosios Britani
jos karaliaus Jurgio VI ir ka
ralienės Elžbietos karūnavimo 
iškilmėse Londone. Dirbo ir 
pedagoginį darbą: 1937 m. 
dėstė diplomatijos istoriją Vy
tauto Didžiojo karininkų kur
suose. 

1938 m. paskiriamas dirbti į 
užsienį: 1938-1939 m. — Lie
tuvos pasiuntinybės Paryžiuje 
pirmasis sekretorius, 1939-
1953 m. — Lietuvos pasiunti
nybės Paryžiuje patarėjas ir 
Lietuvos atstovas. 1943 m. ap
gynė disertaciją s ie tuvos ir 
Šventojo Sosto konkordatas" 
ir gavo teisės daktaro laipsnį. 
Karo ir pokario metu (1943-
1960 m.) rūpinosi Lietuvos ir 
jos piliečių reikalais Prancū
zijoje. 1945-1960 m. buvo 
Bendrojo lietuvių Šalpos fondo 
(BALFo) įgaliotinis Paryžiuje. 
1950 m. tapo Vidurio ir Rytų 
Europos komisijos (Londone* 
vicepirmininku. Jo rūpesčiu 
Paryžiuje leistas žurnalas 
JBulletin Lithuanien". Tęsė 
aktyvią veiklą ateitininkijoje: 
1952-1972 m. Ateitininkų fe
deracijos išeivijoje Garbės 
Teismo narys, vėliau Garbės 
Teismo pirmininkas. 1952 m. 
buvo išrinktas Europos sąjū
džio Lietuvių tautinio komite
to pirmininku. 1953 m. Lietu
vos Diplomatijos Šefas Stasys 
Lozoraitis suteikė jam Įgalio
tojo ministro rangą. Dr. S. A. 
Bačkio iniciatyva 1954 m. 
Paryžiuje atkurta prieš karą 
buvusi „France-Baltiąue" 

draugija. Po 22 metų darbo 
Prancūzijoje dr. S. A. Bačkis 
buvo paskirtas į Vašingtoną. 

LIETUVOS VYČIAI DALYVAVO „DOVANA 
LIETUVAI" KONFERENCIJOJE 

Dr Stasys A. Bačkis (iš kaires), arkivyskupas Audrys J Bačkis ir rašytojas Antanas Vaičiulaitis (jau taip pat 
miręs, tik jo palaikai perlaidoti tėvynėje) prieš keletą nu-iu Vilniuje. 

Stasys Antanas Bačkis 

PAKELIUI Į „LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJĄ" 

R E M I G I J U S MISIŪNAS 

1960-1975 m. jis buvo Lietu
vos pasiuntinybės Vašingtone 
patarėjas. 1976-1987 m. Lietu
vos Charge d' Affaires (reikalų 
patikėtinis). Nuo 1983 m. (mi
rus ministrui S. Lozoraičiui — 
Lietuvos Diplomatijos šefui) 
užėmė jo pareigas, kurias ėjo 
iki 1991 m. 1987 m. Lietuvos 
d' Affaires perdavė Stasiui Lo
zoraičiui jaunesniajam). Po 
29 metų darbo Amerikoje 
1989 m. sugrįžo į Europą. At
vyko į Paryžių. 

1989-1991 m. Lietuvos diplo
matų šefas Prancūzijoje. 1992 
m. jis buvo Prancūzijos prezi
dento F. Mitterand palydovu 
vizito į Lietuvą metu. 1993 m. 
balandžio 27 d. — po 55 metų 
— su žmona sugrįžo į Lietuvą, 
gyveno Vilniuje. Nuo 1998 m. 
gruodžio 29 d. turėjo Lietuvos 
Respublikos Nepaprastojo ir 
{galiotojo ambasadoriaus ran
gą-

Dr. S. A. -Bačkis buvo akty
vus Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos narys. Į Akademi
jos veiklą Įsijungęs dar tarpu
kario Lietuvoje, jai skyrė daug 
dėmesio. Jis yra skaitęs pra
nešimus LKMA II, IV, VIII ir 
XII suvažiavimuose (praneši
mai išspausdinti LKMA suva
žiavimo darbų atitinkamuose 
tomuose), dalyvavo diskusi
jose, parašė svarbią studiją, 
išspausdinta LKMA Metraščio 

Enciklopedijų istorija siekia 
tolimus, net antikos, laikus. 
Dabar, ko gero, niekas nega
lėtų pasakyti, kiek ir kokių 
enciklopedijų išleista pasau
lyje iki mūsų dienų. Ne vieną 
— tiek universalią, tiek šaki
nę — turime ir Lietuvoje, ypač 
jų padaugėjo po 1990 m., 
tačiau lietuviškos enciklopedi
jos istorija lieka netyrinėta. 
Tai pasakytina ir apie Lietu
voje, tiek apie išeivių išleistas 
enciklopedijas. 

Apie enciklopedijos išleidi
mą galvojo jau senieji išeiviai, 

I tome. Be mokslinio darbo 
kurį laiką atliko ir adminis
tracines funkcijas — buvo 
išrinktas į nuolatinę socialinių 
bei ekonominių mokslų sekci
jos vadovybę. Tačiau išskirti
nė jo veikla — išeivijoje. J is 
vienas LKMA atkūrimo Va
karuose iniciatorių. Tik jo pas
tangomis Romoje atkurta Lie
tuvių katalikų mokslo aka
demija. Jis rūpinosi materia
line Akademijos padėtimi, jos 
atnaujinimu. Jis yra parašęs 
straipsnių politikos, istorijos, 
asmenybių iškėlimo klausi
mais. Lietuvių katalikų moks
lo akademija, įvertindama dr. 
S. A. Bačkio nuopelnus, 1979 
m. išrinko jį LKMA Garbės 
nariu. 

Aktyvi pasiaukojanti poli
tinė, mokslinė, visuomeninė 
veikla įvertinta apdovanoji
mais: Švedijos Poliarinės 
žvaigždės IV laipsnio ordinas 
(1935 m.). Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino III 
laipsnio ordinas (1937 m.), Jo 
Karališkosios Didenybės (Bri
tų) Karūnavimo medalis (1937 
m.). Latvijos Trijų Žvaigždžių 
III laipsnio ordinas (1937 m.), 
Italijos Corona d'Italija III 
laipsnio ordinas (1937 m.), 
Šventojo Tėvo Pijaus XII — 
šventojo Grigaliaus Didžiojo 
IV laipsnio ordino Garbės 
ženklas (1950 m.). Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no I laipsnio ordinas (1996 
m.), Prancūzijos Garbės legio
no karininko laipsnio ordinas 
(1996 m.), Vyčio kryžiaus I 
laipsnio ordinas (1998 m.). Dr. 
S. A. Bačkis — LKMA Garbės 
narys (1979 m.). Klaipėdos 
universiteto Garbės daktaras 
(1995 m.), Joniškėlio miesto ir 
Pasvalio krašto Garbės pilietis 
(1996 m.). 

Nerami diplomato, teisinin
ko, visuomenes veikėjo dakta
ro Stasio Antano Bačkio širdis 
daug mylėjusi, kentėjusi, kū
rusi ir darbavusi nustojo plak
ti, kad Viešpaties prieglobs
tyje surastų amžinąjį poilsį ir 
ramybę... 

L ie tuv ių Katalikų m o k s l o 
akademi jos C e n t r o 

v a l d v b a 

dar šio amžiaus pradžioje. Jos 
iniciatoriumi buvo garsus lei
dėjas Antanas Olševskis, ta
čiau jam nepavyko įgyvendinti 
savo idėjos. Vi- tik tam reikia 
nemažo atitinkamą išsilavini
mą turinčių bendradarbių, o 
senieji išeiviai r.egalejo tokiais 
pasigirti, be to. neužteko lesų. 

Užtat visai k:ta situacija su
siklostė pokano metais Va
karų Europoje, kur tarp nuo 
antros sovietinės okupacijos 
prisiglaudusiu lietuvių buvo 
daug intelektualų, tarp jų — 
ir buvusių Lietuvoje leistos 
enciklopedijos bendradarbių. 
Tačiau išeivijoje mintis imtis 
enciklopedijos leidybos sub
rendo ne iš karto. 

Matyt, jos užuomazgos — 
enciklopedinio pobūdžio leidi
niai apie Lietuvą tiek lietuvių, 
tiek ypač svetimomis kalbo
mis. Apie jų būtinybę buvo 
nemažai diskutuota išeivių pe
riodinėje spaudoje, ypač po to, 
kai dienos šviesa išvydę keii 
tokie leidiniai apie Lietuvą, 
jos istoriją, kultūrą, geografiją 
bei ekonomiką, nepateisino į 
juos dėtų vilčių. 

Buvo ir konkrečių planų. 
Vienas tokių — knyga „Vade 
Mecum per Lithuaniam" („Va
dovas po Lietuvą"), kuri turėjo 
pasitarnauti ir svetimtaučiui, 
ir lietuviui Vienam — trum
pom charakteristikom, skai
čiais, statistinėmis lentelėmis 
duoti suglaustą Lietuvos gyve
nimo vaizdą, ki tam — šiais 
duomenimi> priminti ir pra
plėsti tai, ką žinojo, kad po to 
galėtų kit;;s informuoti. Kiše
ninio formato 200 psl. leidinį 
turėjo sudaryti keli skyriai. 
Geografijos skyriuje planuota 
pateikti LietMMP gyventąsias 
vietas pris - storiniais laikais, 
20 a. Lietuvos plotus ir jų po
būdį: gyventojų skaičius pagal 
tautybes ir kitus kriterijus, 
gyventoju j neaugį ir jo poky
čius; teisinės struktūros — 
Lietuvos S'.itutų apžvalgą ir 
ypač teisėtvarkos raidą ne
priklausom, je Lietuvoje. Daug 
dėmesio pienuota skirti istori
jai , pradedant pirmaisiais Lie
tuvos prekvbiniais ryšiais su 
Vakarais ir karais su agreso
riais tiek i- Rytų, tiek iš Va
karų ir baigiant sąrašu valsty
bių, kurie- tebepripažino Lie
tuvos nepr.klausomybe po to, 
kai ją okupavo Sovietų Sąjun
ga. Nebuvę užmirštas ir ūkis, 
ketinta parodyti kaip Lietuva 
keitė jo pobodį, prisitaikyda
ma prie naujų ūkio šakų ir jos 
indėlį į pa.-aulinę rinką. Švie
timo ir mokslo skyriuje galvo
ta pateikti jų raidą nuo pat 
užuomazgų iki dvidešimto 
amžiaus; panašiai — istorinės 
apžvalgos būdu, išskiriant pa
grindinius dalykus, ketinta 
parengti knygų ir laikraščių. 

literatūros, muzikos, teatro ir 
dailės skyrius. Knygos pabai
goje planuota įdėti leidinių 
apie Lietuvą svetimomis kal
bomis bibliografiją. 

Šio leidinio projektą 1947 m. 
antroje pusėje parengė J. Bra
zaitis, o įgyvendinti turėjo P. 
Gaučys su jo parinktais bend
radarbiais. Pastarasis ener
gingai ėmėsi darbo. Iš pradžių 
jis ėmė kalbinti autorius (tarp 
jų buvo A. Šapoka, A. Merke
lis, B. Budriūnas, S. Pilka ir 
kiti), vėliau — rūpintis kuo 
greitesniu straipsnių parengi
mu, nes, P. Gaučio žodžiais, 
kai kuriuos teko spausti, nes 
„šeimos, pritingi ir sąlygų 
nėra". Kartu P. Gaučys ieškojo 
pinigų sumanymo įgyvendini
mui bei autorių honorarams. 
Tiesa, ši problema lengvai iš
sisprendė — leidinį finansuoti 
apsiėmė VLIKas. Daug sun
kiau buvo su autoriais. Vieni, 
prašomi atsisakinėjo, kiti, 
nors ir sutikdavo, negalėjo pa
rengti savo straipsnių taip 
greitai, kaip to norėjo P. Gau
čys, teisindamiesi šaltinių sto
ka, ir teko tenkintis laisvo 
perpasakojimo forma, tad iš P. 
Gaučio užmojo parengti knygą 
enciklopediniu metodu nieko 
gero neišėjo. 

Laikas bėgo ir knygos rengi
mo tempai lėtėjo. Gautinai vi
sas kortas sumaišė 1948-ųjų 
valiutos reforma ir nors P. 
Gaučiui pasisekė surinkti dalį 
straipsnių, jo entuziazmas iš
blėso. Be to, nereikia užmiršti, 
kad tuo pat metu P. Gaučys 
buvo aukštas LTB pareigūnas 
ir, jo paties žodžiais, turėjo 
dar devynis darbus. Leidinio 
istorija baigėsi tuo, kad P. 
Gaučys perdavė surinktus 
straipsnius J. Brazaičiui. 

Artėjanti masinė DP emig
racija įtakojo dar vieno encik
lopedinio pobūdžio leidinio 
projektą. Planuota net 30,000 
egz. tiražu išleisti 300 psl. 
knygą „Tremtinio vadovas". 
Joje turėję būti VLIKo ir LTB 
žodis išvykstančiam tremti
niui, jo prievolės emigracijoje 
dešimties įsakymų forma. 
PLB ir lietuviškų organizacijų 
įstatai, reikalingiausi įvairių 
lietuviškų organizacijų adre
sai, informacinės žinios apie 
šalis, kur emigruodavo lietu
viai, galimi pavojai emigraci
joje, teisiniai atskirų valstybių 
nuostatai emigrantų atžvilgiu, 
Lietuvos istorijos pagrindai, 
įvairios statistinės žinios apie 
nepriklausomos Lietuvos gy
venimą. Kiek žinoma, knyga 
turėjo parengti kažkoks K. 
Germantas, o iš jos autorių — 
A. Šapoka, V. Viliamas ir J . 
Meškauskas. Spaudoje buvo 
pasirodę pranešimai, kad lei
dinį suorganizuos ir išleis 
„Patrai". Apie jį buvo kalbama 
dviejuose Fellbache 1948 m. 
pabaigoje įvykusiuose suva
žiavimuose ir buvo raginama 
juo susirūpinti, bet, matyt, su
trukdė emigracinė sumaištis. 

1948 m. pradžioje dr. A. Va
siliauskas prašė iš LTB Kul-

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba, Lietuvos ambasada ir 
JAV LB Vašingtono apylinkė, 
5. m. lapkričio 5-7 d. Bridge 
Mariott viešbutyje, Arlington, 
Virginia, rengė konferenciją 
,,Dovana Lietuvai". Šioje kon
ferencijoje buvo pakviest i JAV 
organizacijos, t e lk imai ir pa
vieniai asmenys, kur ie teikia 
humani tar inę pagalbą Lietu
vos žmonėms. Dalyvavo gar
bes svčiai: Lietuvos Respubli
kos Seimo p i rmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis, amba
sadorius Stasys Sakalauskas , 
garbės konsulas Čikagoje Vac
lovas Kleiza ir major Henry 
A. Kievanaar. Vyko įvairios 
paskaitos ir simpoziumai. 
Konferencijos s impoziume pa
vadinta „JAV visuomenės pa
galba Lietuvos žmogui nuo 
1990 m. iki dabar" buvo pak
viesti dalyvauti ir Lietuvos 
Vyčių organizacijos atstovai: 
John Mankus, Centro valdy
bos pirmininkas ir Regina 
Juška i tė-Švobienė, „Pagalba 
Lietuvai" pirmininkė. Apibū
dino apie šių organizacijų pa
dalinių veiklas. Kiti vyčiai 
dalyvavę konferencijoje stebė
tojais — Bernice Aviža, Cen
tro valdybos 1-oji pirmininko 
pavaduotoja, Apolonija Žiau-
šienė, 100-ji kuopa, Amster-
dam, NY ir Vincas Zagreckas, 

102 kuopa, Detroit, MI. 
Dviejų dienų konferencija 

greitai ir sklandžiai praėjo. 
Buvo gera proga susipažinti 
su kitų organizacijų parei
gūnais, kurie ištiesia labdaros 
ranką mūsų sesėms ir broli
ams Lietuvoje padėti. Vyko ir 
diskusijų būreliai, kuriuose 
turėjome ir geresnę progą 
konkrečiai aptar t i dabartinę 
pagalbą Lietuvai ir kokia pa
galba dar reikalinga ateityje. 
Organizacijos galėjo pasisaky
ti kas veikia ir kas neveikia. 
Turime bendradarbiauti , būti 
vieningi ir visos labdaros or
ganizacijos dirbti kartu tam 
pačiam tikslui — padėti Lie
tuvos žmonėms. 

Lietuvos Vyčių ir „Pagalba 
Lietuvai" vardu dėkojame 
„Dovana Lietuvai" rengimo 
pirmininkei Jū ra te i Budrie
nei ir komitetui — Algiui Au-
gaičiui, Birutei Jasaitienei 
(JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba), Ritai Kazragienei (LR 
ambasada), Ramunei Kligytei 
(JAV LB Vašingtono apy
linkė), adv. Sauliui Kupriui, 
Jurgiui Lendraičiui, dr. Vy
tautui Naručiui ir dr. Linui 
Sidriui už suteiktą progą ir 
garbe dalyvauti šioje įdomioje 
ir reikalingoje konferencijoje. 

R e g i n a Juškai tė-
Švobienė 

tūros tarnybos finansinės pa
ramos jo ruošiamam, apytik
riai 400 psl., enciklopedinio po
būdžio veikalui apie Lietuvą, 
kuris turėjo apimti jos istoriją, 
archeologiją, geografiją, lite
ratūrą, tautosaką, tautodailę, 
meną ir ekonomiką, tačiau to
lesnis Šio sumanymo likimas 
nežinomas. 

Visų šių planų įgyvendini
mas reikalavo didelių pastan
gų, laiko ir lėšų, bet paskuti
nių dviejų, p radedan t 1948 m. 
viduriu, t remt in iams Vakarų 
Europoje pradėjo t ruk t i . At
rodė, jog po masinės emigraci
jos Europoje l ikusiems lietu
viams nebegalėjo kilti didelių 
leidybinių planų, tačiau, kaip 
nebūtų paradoksalu, būtent 
čia pasigirdo pirmieji ragini
mai paruošti ir išleisti encik
lopediją. Matyt, kažkiek įtako
jo žinia, jog latvių emigrantai 
Švedijoje pradeda leisti latvis-
tikai skirtą „Latvju enciklope
dija". Kol kas žinoma, kad 
viešai pirmas mintį išleisti 
bent poros tomų su t rauk tą li

tuanistinę enciklopediją pa
garsino Jonas Grinius savo 
pranešime, skaitytame 1950 
m. VFR įvykusiame suvažiavi
me, skirtame priemonėms lie
tuvybei išlaikyt aptarti. • 

Panašią idėją pasiūlė ir 
Pranas Zunde 1951 m. vasarą 
vykusiame PLB Vokietijos 
krašto valdybos sesijos metu 
ir nors dauguma dalyvių jam 
pritarė, vis tik atsirado ir 
prieštaravusių, kuria tvirtino, 
jog lietuviai Vokietijoje nebe
turi t am nei specialistų, nei 
lėšų. 

Deja, šiuokart mažuma buvo 
teisi — tokį sumanymą buvo 
galima įgyvendinti tik JAV, 
kur to ėmėsi Juozas Kapočius, 
per kelis dešimtmečius išlei
dęs „Lietuvių enciklopediją" ir 
jos sutrumpintą variantą ang
lų kalba, knygas, kurios šian
dien minimos tarp žymiausių 
išeivijos darbų, bet jų istorija 
lieka veik nežinoma, o J. 
Kapočiaus ir jo bendražygių 
įnašas — drramai neįvertin
tas. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 
SKRYDŽIAMS Į VILNIŲ 

lapkričio 1 d. — gruodžio 10 d. 
Iš: 

••••••••••••••••« 

$449 
$405 
$589 
$469 
$409 
$529 
$479 
$599 
$559 

Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 
Taip pa t t u r i m e specialias kainas skrydžiams 

į Vilnių iš kitų JAV miestų. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos 
prašome kreiptis į mūsų rašt inę. 

Maloniai Jums patarnausime. 

C H I C A G O 
N E W T O R K 
SEATTLB 
WASHINGTON 
B O S T O N 
T A M P A . . 
DETROIT — 
L O S ANGELES 
D E N V E R 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-mail: ATSVL@worldnet.att.net 
Web:www.americantravel8ervice.com 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravel8ervice.com


DAINrWA EXULDOE VOLUNGĖ 

D. Polikaitis R. KJiorienė D. Viskontienė 

DRAUGO 90 METŲ 
Jubiliejinis Koncertas 

1999 m. lapkričio 28 d., 2 vai. p.p. 
Mother McAuley gimnazijoje, 3737 W. 99th Street, Chicago, IL 

Bilietai platinami „DRAUGE" ir „Seklyčioje". 

D R A U G A S 

9® 
SU JUNGTOM JĖGOM 

Šįmet Čikagos Lietuvių mo
terų klubo rengiamo „Gintaro" 
pokylio tikslas buvo parūpinti 
lėšų Almos fondo veiklai Lie
tuvoje, būtent, pagerinti vai
kučių būtiniausias mokymosi., 
ir gyvenimo sąlygas tolimes
niuose Lietuvos kampeliuose, 
leisti jiems geriau pasiruošti 
ateičiai, atskleisti įgimtus, bet 
dažnai užgniaužtus ta lentus, 
leisti pajusti globos šilumą. 
Kaip ir klubo įsteigimo pra
džioje prieš 76 metus, narės 
pasiryžo remti Lietuvos prezi
dento žmonos Almos Adam
kienės pastangas ištiesti vai
kams šviesesnį takelį į mo
kyklas, į ateitį. Klubo narių 
skaičius nedidelis, dalis jų jau 
pavargusios, metų naštos sle
giamos, nesiima sunkesnės at
sakomybės, taCiau ilgametės 
veiklos įgautais patyrimais 
prisideda prie kiekvieno dar
bo. Taip pat yra laimė turėti 
gerų draugų ir pažįstamų, ku
rie palaiko gerus tikslus. 

Prieš vakarienę „Gintaro" 
pOfcyUfi sveCiai turėjo progą 
asjftfejtfškai pasisveikinti su 
gafbes svečiais — Čikagos 
kardinolu Francis George ir 
Alma Adamkiene, gen. konsu
lu Giedrium ir Erika Apuo
kais, pokylio pirm. Birute Za-
iąfcunegg ir M A » p i m . S. 
ŽGfSĘfE: Salėje, papuoštoje 
kukliomis ramunėlėmis ir ja
vų varpom, sveCių nuotaika 
šventiškai šilta, pakili. Kardi
nolas ir A. Adamkienė palydi
mi į salę tautiniais rūbais pa
sipuošusiu unimo: Tomo Cy-
vo. Alexos .'alavičiūtės. Dai
vos Raganes, Justo Lėlio, 
Kfisten Annarino ir Kristinos 
Petkutės. 

JAV ir Lietuvos himnai, S. 
Žukaitės ir B. Zalatorienės 
sveikinimai, kardinolo jaudi
nanti invokacija — šio vakaro 
pradžios žiburėliai. Visiems 
pasisotinus (maistas tikrai 
puikiai paruoštas ir pateik
tas), Irena Norbutienė, stipen
dijų komiteto pirm., įteikė po 
1,000 dol. Čekius Miletai Kli
mavičiūtei ir Jurg i ta i Baltru
šaitytei. Tai 1998 m. „Gintaro" 
pokylio pelno skirstymas. Vi
sas šių metų renginio pelnas, 
baigus apmokėti sąskaitas, 
bus perduotas Almos fondui. 
Sumą paskelbsime spaudoje. 

Solistė Praur imė Ragienė 
pradžiugino dainų pyne, kurių 
tarpe buvo Fausto Strolios su
kurti žodžiai, skirt i specialiai 
Almai Adamkienei, pagal lie
tuvių liaudies melodiją. Mari
ja Krauchunienė pristatė 
garbės viešnią, t rumpai su
teikdama informaciją apie jau 
įvykdytus darbus bei kitus, 
dar tik įpusėjusius, planus. 
Pakvietė pokylio pirm. Birutę 
Zalatorienę įteikti Lietuvos 
iškilios moters žymenį Almai 
Adamkienei. Atsidėkodama, 
garbės viešnia kreipėsi į atsi
lankiusius šiais žodžiais: 

„Su dideliu džiaugsmu ir gi
lia padėka širdyje stoviu prieš 
jus. Šį vakarą susirinkote čia, 
atsiliepdami į nerimą kelian
čią Lietuvos mokyklinio jauni
mo, ypač — kaime — padėtį. 
Kartu parodote ir tą žmogišką 
jautrumą artimui, kurio taip 
trūksta daugelyje pasaulio 
šalių. Nerandu žodžių, kuriais 
galėčiau išreikšti padėką 
jums, nuoširdų savo ir visų 
Lietuvos kaimo mokinių dė
kingumą. Šie vaikai gyvenimo 

Lietuvoje permainas išgyvena 
skaudžiausiai, ir būtent jūsų 
veikla bei gera valia atveria 
jiems duris į visavertį gyve
nimą. 

Važinėdama po Lietuvą ma
tau, kokiomis sąlygomis moko
si mūsų vaikai. Lankiausi mo
kyklose, kur trūksta būtiniau
sių mokymo priemonių. Tur
būt nė vienas iš šioje salėje 
esančių negali įsivaizduoti, 
kad vaikai sėdi klasėse, pro 
kurių langus žiemą ne tik 
skverbiasi šaltis, bet ir pripus-
toma sniego. Daugelyje mo
kyklų stinga knygų, apgailė
tinai skurdžios bibliotekėlės. 
Galima tik žavėtis mokytojų, 
dirbančių tokiomis sąlygomis, 
pasiaukojimu. 

J au šiandien jūsų dėka Al
mos Adamkienės fondas ėmė 
globoti dvidešimt šešias kaimo 
mokyklas. Fondo rūpesčiu 
prie mokyklų pristatomos 
naujos klasės, stengiamasi, 
kad po pamokų vaikai turėtų 
kur ruošti namų darbus, rū
pinamasi vaikų maitinimu, 
perkamos šiuolaikinės moky
mo priemonės — kompiute
riai, knygos bei pedagoginio 
lavinimo žaislai. Jeigu leis 
lėšos, iki Kalėdų dvidešimt še
šių mokyklų bibliotekoms bus 
nupirkta reikalingesnių kny-
gu. 

Tąd manau, kad fondc*veik-
lą lydinti Lietuvos žmonių pa
dėka visų pirma priklauso 
jums. Ir aš esu čia tam, kad 
šią nuoširdžią padėką jums 
perduočiau. Jūsų kilnūs dar
bai patvirtina, jog visuomenė 
negali likti abejinga savo ma
žųjų piliečių likimui. Jie sklei
džia viltį, kad augdami vaikai 
patirs ne tik skurdą, skriaudą, 
bet ir žmogiškąją meilę. 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

DAINIUS KRIVINSKAS, 
SUMMA CUM LAUDE 

ABSOLVENTAS 
Duke universiteto diplomuo

tas įvertinimu summa cum 
laude ekonomijoje ir „public 
policy", Dainius Krivinskas 
paraše garbės tezę Lietuvai 
aktualia tema: „Efektingas 
vystymosi koordinavimas Lie
tuvoje pereinant į rinkos de
mokratiją: Žvilgsnis į Jungti
nių Tautų vystymosi progra
mą ir į JAV agentūrą tarptau
tiniam %'ystymuisi". Šiai tezei 
Dainius medžiagą rinko va
sarų metu atlikdamas stažus 
Lietuvos ambasadoje VVa-
shington, D.C., Jungtinių 
Tautų Vystymosi programoje 
Vilniuje ir Lietuvių Respubli
kos seime. 

Jis Barry F. Scerbo ir Mark 
Anthony Akers Memorial sti
pendijas. 

Per visus studijų metus, 
Dainius atstovavo Duke uni
versiteto tarptautinių studijų 
centrui. Be to, jis vadovavo 
Duke universiteto debatų ko
mandai, kuri, tarp kitų gabių, 
laimėjo ketvirtą vietą JAV-se. 
Išrinktas studentų atstovu, 
aktyviai darbavosi studentų 
gerovei. Taip pat dalyvavo 
universiteto studentų s p a u d o j 
komitete, redagavo „Open Fo-
rum Policy Magazine" ir Uni
versiteto ekonomijos žurnalą, 
išrinktas į Humanitarinių 
mokslų pirmenybių komitetą 

Su Dainium Krivinsku 'viduryje), summa cum laude ekonomijos diplomantu, džiaugiasi Spencer Shepherd, 
Dainiaus sesutes Lia ir Danutė, dr. Jolita Kavaliūnaite ir Aldona Krivinskienė. 

studentų atstovu ir Akademi-
niųgai r ių komitetą. 

Savanoriu dalyvavo Alpha 
Phi Omega tautinėje brolijoje, 
Durham gimnazijų debatų ir 
Durham miesto Magnet cent
ro debatų sąjungose. Be to, 
buvo narys Didžiųjų brolių or
ganizacijoje. 

Dainius Krivinskas pakvies
tas tęsti studijas University of 
Michigan (Ann Arbor) teisės 
fakultete,- kur ruošis advo
katūrai , j k 

LINKIMA SĖKMĖS 
STUDIJOSE 

Š. m. birželio mėn. Vytis 
Marius Udrys, Arūno ir Rūtos 
Udrių sūnus , baigė Lumen 
Christi gimnaziją, Jackson, 
Michigan. Vytis baigė LB „Ži-

Vaikams reikia daug ko, ta
čiau pirmiausia jiems reikia 
meilės. Tik meilė gali kurti 
meilę, tik pasitikėjimas — pa
sitikėjimą. Vaikas, ar j is būtų 
iš globos namų, gatvės ar 
modernios šeimos, yra vienas 
iš mūsų. Jis — mūsų bendruo
menės, mūsų šeimos narys. 
Darykime viską, ką pajėgia
me, kad vaikų gyvenimas mū
sų didelėje šeimoje būtų kuo 
laimingesnis. 

Lietuvos prezidento vardu, 
savo fondo ir asmeniškai savo 
vardu nuoširdžiai dėkoju už 
viską, ką padarėte, darote ir 
ateityje padarysite Lietuvos 
vaikams. Ačiū jums visiems, 
ačiū kiekvienam, kuris ištiesė 
pagalbos ranką. Kartu su ju
mis tunu vilties, kad mūsų 
bendri darbai bus prasminei. 

kad užaugs žmonės. į pasaulį 
žvelgiantys su meile ir pasi
tikėjimu". 

J ū r a t ė Sakalauskienė per
davė sveikinimus Lietuvos 
ambasadoriaus Stasio Saka
lausko vardu, nes j i s negalėjo 
pokylyje dalyvauti. Oficialioji 
vakaro programa baigta Han
so Dumpio, lietuvių evang. 
liuteronų išeivijoje vyskupo, 
palaiminimu. 

„Nemuno" orkestrui prabi
lus, Alma Adamkiene ir Vilius 
Bazis pradėjo šokius suktiniu. 

„Gintaro" pokylio komitetą 
sudarė: Birutė Zalatorienė, 
pirm., Leontina Dargienė, 
Ruth Hoffman, Marija Krau
chunienė. Irena Norbutienė, 
Praur imė Ragienė. Pranė Si-
manoniene ir klubo pirm. Sofi
ja Žukaitė. M.K. 

Dalis fikagos Lietuviu moterų klubo „Gintaro" pokylio rengimo komiteto 15 kaires: Pranė Simanonienė, Irena 
Norlmtirne. klubo pirm .Sofija Žukaite, garbės viešnia Alma Adamkiene, pokylio ruošos pirm Birutė Zalato
riene ir Marija Krauchunienė Komitetui dar pirklauso I^eontina Dargiene. Ruth Hoffman, Genovaitė Malus-
kit'M' ir l'raurune Kagiene. 

Vytis Marius Udrys 
dinio" neakivaizdinės lituanis
tinės mokyklos kursą, ir mo
kėsi Vasario 16-tosios gimna
zijoje, Vokietijoje. Vytis nuo 
mažens smuikuoja, groja gita
ra, vaidina dramos spektak
liuose pagrindinius vaidme
nis, su humoru praveda vaka
rones ir minėjimus. Dainavo 
su „Dainavos aidų" grupe, bal
są lavina su Monte Long. 
Priklausė National Honor So-
ciety, buvo garbės sąrašuose, 
ypač domisi l i teratūra, istorija 
ir politika. Už meno kūrinius 
gavo pagyrimus. Plaukia, sli
dinėja. Dalyvauja įvairiose 
sporto šakose. Priklausė skau
tams ir a tei t ininkams Vokieti
joje. Kretingos stovykloje/VVa-
sagoje, vadovaudavo jauniau
siems berniukams — stovyk
lautojams. Su stipendija lanko 
Jackson Community College ir 
kitais met i i s žada komunika
cijoje studijas tęsti universi
tete. 

R.U. 

BRANDUS DIEVO TARNO 
GIMTADIENIS 

Praėjusį savaitgalį kun. 
Vito Mikolaitis šventė savo 
80-tąjį gimtadienį. Apie šią 
garbingą sukaktį buvo rašyta 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos biuletenyje, o parapijos 
klebonas kun. Michael Yakai-
tis, 8 vai. r. Mišioms pasibai
gus (jas aukojo kun. Mikolai
tis). paminėjo šią garbingo 

Kun. Vito Mikolaitis 

amžiaus sukaktį ir pakvietė 
parapijiečius kun. V. Mikolaitį 
pasveikinti, už jį pasimelsti. 

Kun. V. Mikolaitis Dievo 
tarnyboje darbuojasi jau 56 
metus — daugiausia Čikagos 
arkidiecezijoje. Jis yra dėstęs 
kunigų seminarijoje, buvęs 
ligoninės kapelionu, dirbęs 
įvairių parapijų sielovadoje, o 
taip pa t ilgą laiką buvęs Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
Town of Lake klebonu. Nors 
jau apie 10 metų pasitraukęs 
pensijon, aktyviai tebesidar
buoja Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. Parapijiečiai ir 
apskritai visi lietuviai j a m 
nuoširdžiai linki „Ad Multos 
Annos!" 

•Pasau l io klimatas gali 
greitai keist is n u o šalto \ 
šiltą, ir vėl atgal — 
„Science" žurnale praneša 
Scripps instituto mokslinin
kai, atlikę Greenland ledo 
naujus tyrimus. Tokie pasikei
timai gali įvykti per tik keletą 
metų, ne l»ūtinai per tūks
tančius. Kitur „Science" žur
nale mokslininkai aprašė, kad 
Antarktikos ledyno <WAIS) 
t irpimas nėra naujas dalykas, 
ir vyksta j au 10.000 metų. J is 
prasidėjo paskutinio ledo am
žiaus gale ir truks dar maž
daug 7,000 metų. Kasmetinis 
ledyno tirpimas pakelia pa
saulinius jūrų lygius vienu 
milimetru. (VVSJ, VYash. 
Times) 

Nuoširdžiai sveikiname 
ALGIRDĄ BRAZĮ, 

žymų solistą, nusipelniusį amerikiečių ir lietuvių 
visuomenei, apdovanotą Lietuvių Bendruomenės 

Kultūros tarybos premija. • 
• 

Endriejavo Pagrindine mokykla, kurią lanko 316 mokinių Popamokineje klasėje, kuri įsteigta Almos fondo 
lėšomis, vra 15 vaiku, kune mokvkloie žinomi, kaip ..Adamkiukai" Nuotr L. Dambrausko 

( ikagos kardinolas Granas George 
Adamkienė ..Gintaro" pokylyje 

I.U'tu". os ni'"7idi':iti V i m a 

Ronald ir Aušra Padalino . 
First Rate Real Estate l 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., C h i c a g o , IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• S iunčiame mūsų p r o d u k t u s U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

^muW\\ M A V ^ 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, H 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir u ž k a n d ž i a i 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKKAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
š u o 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedu, be druskos, sūriai su 
kmynais, su .chives*. Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrios rasite 
maisto parduotuvėse, »deli" skyriuje. Galite ^ ^ [ H 0 R U l / ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 "*"~ " 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com 

McNpn Farm Cheese Dairy. Inc. 
•".*""•; 4296 Mfcrton. Fourttin, Ml 49410 

Vilnius on Video — pirmi ir geriausi videofilmai apie Lietuvą 
„Kokybė prilygsta bet kariu matomai televizijos kanale", 

„Draugas" dienraštis 
Mūsų firma pirmoji pradėjo kurti 

pilnametražius anglų kalba filmus apie 
Lietuvos istoriją ir kultūrą. 

..Vilnius — tfae Symbol of a New 
Europe" 

($25 —47 min.) yra išsami pažinus su 
Vilniumi. Filmas sukurtas, 

bendradarbiaujant su 3 muziejais. 6 
vietos fotografais ir 15 muzikinių 

kolektyvų. Tūkstančiai videojuostų 
jau parduota, jas naudoja Lietuvos 

ambasados ir Vilniaus miesto taryba. 
^ V l n i u s Impressions" ($10 — 6 nūn.) yra smagi, trumpa videokelionė 

po Vilnių, skambant dinamiškai muzikai. Didžiausiame pasaulyje 
turistinių filmų festivalyje „TourFilm '99" šis filmas pateko į geriausiųjų 

dešimtuką Vaizdajuostes galite įsigyti „Draugo" krautuvėlėje arba 
pasiunemnt $25 (plius $1 JO I L mokesti) 

APT MANAGEMENT, I N C 
736 N. Westero Ave # 2 2 2 

LakeForesLlL 60045. 

MA LN OFFICE 

5316 N. MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO. IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

iRTJDfflh© KAJHO© 
ten ir atgal į vieną puse. 

Rygm HB1 t*H 
Kiįevm tt»l $»€ 
Lvovm 9900 $450 
Mintim 
Vilnius $181 $394 
Maakvm $ 0 1 $394 
SLPetuburg* $431 

5150 W. BELMOMT AVE. 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES OFFICE 
9509NJvIILWAUKEE 

AVE., NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $34 
8 svarų statinaitė — $20 

Skambinkite: 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

Išnuomojame 1 kambarį, taip 
pat 1 miegamojo butą ir 2 

miegamųjų butą. Kreiptis: 7 v.r. 
— 8 v.r. ir 12 vai. — 2:30 p.p., 

tel. 708-594-1472 
arba palikti žinute. 

Parduodu Nissan '92 m. auto 
2 durų. AM/FM radio. oro 

vėsinimas: auto gerame stovyje. 
$3,500. 

Tel. 630-250-1355. 

Lietuvišku m e t o d u d a ž a u 
antakius, blakstienas, darau 
manikiūrą ir kt. kirpyklines 

paslaugas. Tel. 7 7 3 - 3 1 7 - 6 9 6 5 ; 
773-476-0513 . 

IEŠKOMOS P A D A V Ė J O S 
BVNKETAMS 

Condesa del Mar. Inc. 
! 2220 South Cicero Avenue 

Alsip, IL 60803 
•VTVYKITE ASMENIŠKAI 

Reikalingi vyrai ir moterys darbui 
apsaugos firmoje taxi vairuotojais. 
Reikia Siek tiek kalbėti angliikai. 
Automobilis būtinas. Uždarbis nuo 
$500 iki $700 per savaitę. TeL 773-
278-7539. Skambinti nuo 8 v. r iki 12 
vai, dienos. , . 

Dvi moterys ieško darbo. Gali 
valyti namus, slaugyti senelius, 
gali gyventi kartu. Turi patirt) ir 

nuosavą automobili. Kalba 
angliškai. Tel. 773-767-1541. 

Statybos darbams 
reikalingi vyrai su patirtimi 
ir transportu. TeL 815-464-
0261 arba 708-370-3564. 

I e š k o m e patyrusio d a l y t o j o 
su automobiliu. Kreiptis 

nuo 8 v v. iki 10 v.v. , 
te l . 847-808-9109 . Kalbėti 

ar.elrtkai arba rusiškai. 

B r i g h t o n P a r k o apy l inkė je 
m o t e r i a i i š n u o m o j a m a s 

vienas miegamas 
kambarys prie šeimos. 

Te l . 7 7 3 - 8 4 3 - 0 2 6 4 . 

For Sale — Oak Lawn — By Owuer 
2 Br . 1.S bath-neutral decor, eat in 
kitch-w.pantry; L.R/D.R comb. ce-
ramic nled baths-in unit ldry. Balcony-
indoor atd. parking+storage room. Top 
flr of elev bldg CaB otmer at 788-
873-9065. Pager 708.319-2553. 

Lietuvis kontraktorios 
p a r d u o d a 2 mieg. .,Luxury 

town-house" namą L'nion Pier. 
Ml . vienas blokas nuo ežero. 
SkambinU 616-469-4924 

u:i.\UG0 ;{ŠXLA*1A 

„DRAUGAS" infornuioj. i . DRAUGAS foMmioj.i 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos ĮiitKjtis 

„DRAUGAS" l ietuvybės švyturys ir s.trcj.is1 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 

Vefttonuo 
1921 m. 

8900 S O U T H ARCHER ROAD, WWJOW- SPRINGS, ILLSMOIS TEL 708.839.1000 

ŠeiUįg pokylių aalk»- tinka įoairioma proeoma 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

40 iki 60 svečių 

a t t o l l o o a t 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

1MU1M 
225 io 550 svečių 

Išnuomojamas r k a o 
miegamojo batas O a k Lawn, 

gražioje ir patogioje vietoje, kaina 
$500 (įskaitant elektrą ir dujas). 
Skambint i : Aušrai Padalino. 

First Rate Real Estate, 
773-767-2400. 

Vairuotojas jūsų 
paslaugoms! 

Vežu į darbo agentūras, sutinku 
oro uos te . Te l . 7 7 3 - 3 6 8 - 4 3 5 8 
arba 773-925 -4PS4, Rainadąs. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus /oto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trecd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St 
Tel. 773-776-8998 

47 m. lietuvė moteris, šiek tiek 
kalbanti angliškai, ieško darbo. Gali 
prižiūrėti, slaugyti vyresnio amžiaus 
žmones, gaminti maistą. Gali gyventi 
kartu. Moka vairuoti masiną. Gali dirbti 
7 dienas per savaite. Skambinti Genulei 
teL 773-918-1131 arba773-77«-27«*. 

773-585-9500 

AKUPUNKTŪRA 
Skausmo apvaldymas 

*irritable bowel*menstrual disor-
ders *asthma *constipation *me-

nopause*back pain*arthritis 
D a n a Daydodge, R. N. , Dipl. A c 

Board Certified Aeupuneturist 
3210 S . Habted S t , Chicago, IL. 
TeL 312-563-1501. Palikite žinutę. 
Valandos susitarus: antrd. 9 v.r.-2 

v.p.p., ketvd. 4 v.p.p.-7 v.v. 
Mtt 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas i i vidaus ir i i lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL. 
TeL 773-927-9107. _ _ 

I i v e i a m e Šiukšles , statybinių 
medž iagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai at l iekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus Tel. 630-964-5898. « w 

I e i k o m i darb in inka i va lymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais i vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v .v n 

teL 708-652-2110. 

**f rrn* ALLU»**C* 

lt makes a vvorid of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and rnore corMcnient 

than SAS. From Chicago, we 

offer rJaily servJce to Vilnius wtth 

just one hassle-free eonneetion 

through Stockhotm. Our 4:30 p.m 

departure gfces you a retaoed mom--

ing arrival for buslness or pleasure. 

When you're ready to return, vouH 

enjoy tame rfay travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

youfry BusJressOass 

or tanomy Cass, you can be 

sure our servtce wili be wortd-cSass, 

and w i a«ow you to amve estedand 

refreshed - an for a reasonabie fore. 

Find out what a world of difference 

SAS cjn make br your next trip. 

Just call your Tr3vel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For rnore Infor

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 

flajM# 
SK946 
SK744 
SK743 
SK943 
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S K E L B I M A I 
aSCTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

fev^ATOė, 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agata Frank Zapoas Ir O*. Mgr. Auksė 
S. Karta kaba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weat 050) Street 

TeL (700) 424-8664 
(773)581-8654 

STASYS- CONSIRUCTION 
darbai, rosjų. vonių ir 

virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; *s»dings", 

•aoffia*. 'deckar, *guttor»". ptokftti 
ir "sninga* stogai; cementas , 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S-Benetto, tel. 630-241-1912.1 

s 
apiUdomae 4 kaunb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 i mėn. + .^eeurity" 

TeL 773-778-1451: 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panąonėms ir namų ruošos 
oarbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employiiicnt A^c ncy 
TeL 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

offc (773) S86-S9S9 
home (708) 425-71601 
pager (708) 886-49191 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2340 W 691h Street 
Tel.: 773-776-1486 

MOVTNG 
Ilgametis^profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

G E D I M I N A S 
773-925-4331 

CONSTKUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, ..plumbing" bei 

tau namų. remontA darbai. 
JLicenaed, lnsured. bonded" 

Skambinti Sigi tai , 
teL 773-767-1929 . 

G. L , QnaUty Body S b o p 
Automobil iai 

IeSkote - nupirks ime. 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - suremontuos ime . 
Norite išsiųsti \ Lietuvą 

Skambinkite 815-723-7650. 

Kokybiikai a t l i ekame m a ž a s ir 
didelius n a m ą v i d a u s d a r b u s : 
dedame gipso s ieneles , dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
VTadmi, teL 630-243-9385 

n\\ t R o A 11 AurovoT^. ' i 
h-

Pigiai 
kėjiim: mnoMnp^aine po avv^i; a m -
umt mteĮCTituiją. rtMtmtf i**» gt-

kiiaa, keieune agretatm. 
ML7e>-Ml 

H e m e Healtb Care IntL 
Agency 

ielko 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k , kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
teL 414-763-2615 . 

Perkate au tomobui? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

N« problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite nfst už vairo Uandien! 

(630) 207 2748 

Realmart 
Realty G r o u p Inc . 

6 o 0 2 S . P u l a s k i R d . 
Chicago , I L 6 0 6 2 9 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-585-616* Pager 312-3SS-«3e7 
Fa« 773-515-3997 

21. 
Accent 

Homefinders 
92013.Cfc«TO 
Oak Lawn. IKnois 60453 
Bualnaao(708)423ei11 
Voksa mm (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pagar (312) 707-6120 
Raa. 708-423^443 . . ^ d B E r . . 

A S T A T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir saSninoai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Čikaga* B—«jr it liaunoutaie pnrmif tf Į — 
pataat m parduodaM nuoavybes. iHąinrt 

«tBrw.aoa« 

A U D R A 
K U B I L I U S 

lSOtShermasAve. 
Evanston. tt, SOMt 
MaasfM («*7) 864-2600 
FM (847) 475-5567 
Voicemail 
(847)465-4?97 
E-miil 

patarnavimas akubiliuseaol.com 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-*50-4878 
Pager 

773-26e-34e4 
Pas 

773-658-68438 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

OnM>£, KMRC1K REALTORS 
i 7922 S.Putaaa Rd 
I. 4385 S.Archer *ve 

DANUTĖ MAYĖR 
779-284-1000 

Jei norite parduoti ar pirkB ramus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
prr̂ esionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

A T T E N T I O N I M M 1 G R A N T S ! 
Canada is accepting applicants for 

P e r m a n e n t R e s i d e n c e ! 
For free information call: 

1 -773-282-9500 . 
GTS concentrating m įmfnigration to 

Canada 
www.reoeusa.com 

www.balticshop.cotn 
Dovanos, papuošalai, rankdarbiai 

ir muzika iŠ Pabaltijo. Galima 
specialiai užsisakyti i i Kauno 

.Tel. 203-362-0510 (kalbėti anglistai) 

LITHUANIA 
$0.21 por/min 

įGaaflraaaitothenBetoftrajaoild-a^dsjy, enyume 
FarimfonnmikmcmūUmįDistmnotPašt 

1-«0fl-449-0445 

http://www.andrulischeese.com
http://www.flysas.com
http://akubiliuseaol.com
http://www.reoeusa.com
http://www.balticshop.cotn
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

TELEFONAS IR VYRESNIEJI 
Telefonas šios dienos gyve-" 

nime — būtinybė. Yra žmonių, 
kurie su telefonu nesiskiria — 
jie jį nešioja su savimi visą 
laiką ir kalba telefonu gatvėje, 
mašinoje visus kitur, ne tik 
namuose ar įstaigoje. Tačiau 
telefonas šiandieną naudoja
mas ne tik susižinojimui, bet 
jį atrado ir tie, kurie nori ki
tus apgauti. 

Pagal The National Fraud 
Information Center (NFIC), 
amerikiečiai praranda apie 40 
milijardų dolerių kasmet dėl 
telefoninių apgavysčių. O, kas 
svarbiausia ir blogiausia, kad 
neproporcingai didelė dalis ap
gaulingų „telemarketers" tele
foninių skambinimų yra nu
kreipta į vyresniuosius. Per 
pirmus šešis šių metų mė
nesius 25proc. amerikiečių,' 
kurie pranešė NFIC apie 
apgaulingus „telemarketer" 
skambinimus, buvo žmonės, 
sulaukę 60 metų ar vyresni. O 
skaičius, kurie pranešė apie 
suktus skambinimus dėl 
„svveepsteaks", įvairių dovanų 
laimėjimus, pasiūlymus ap
saugoti jų kredito korteles, jei 
jos dingtų, žurnalų užsi
sakymus, įvairių loterijų ap
gavystes, buvo dar didesnis. 

QF"Wek' nepranešė? Nes nu
kentėję vyresnieji dažnai bijo 
ar gėdinasi prisipažinti, kad 
buvo apgauti. Vyresnieji lei
džiasi greičiau telefoninių 
sukčių apgaunami dėl įvajjnų 
ppu=gą#čių. Vi««£- jų j r i ^ j d e - -
foninio sukčiaus sugebėjimas 
įtikinančiai kalbėti, ir juo il
giau jis su vyresniu žmogumi 
kalba, tuo labiau jam pasiseka 
jį įtikinti. Kita priežastis — 
vyresniosios kartos mandagu-
maš\*~?ymus vyresniųjų pro
centas galvoja, kad yra ne
mandagu ir klaidinga nu

traukti pokalbį, pakabinti te
lefono ragelį. Ir dar viena 
priežastis — vyresniesiems 
sunkiau atpažinti, kad turi 
reikalų su apgaviku. Tyrimai 
parodė, kad didelis procentas 
vyresniųjų nesieja telefoninių 
apgavikų paskambinimų su 
kriminaliniu nusikaltimu. Jie, 
atrodo, nesupranta, kad tie 
telefoniniai sukčiai išsirinko 
juos tapti savo apgavysčių 
auka. 

Bet taip pat mes visi 
turėtumėme žinoti, kad „tele-
marketing" apgavikai nieko 
bendra neturi su teisėtais 
„telemarketing" patarnavi
mais. Vyresnieji turėtų išmok
ti atskirti teisėtus „tele
marketing" patarnavimus nuo 
suktų, atkreipti dėmesį į 
skambintojų kalbėjimo pobū
dį, kas ir kaip jiems peršama 
pirkti. Pvz., vyresnieji yra rag
inami dalyvauti varžybose — 
įvairiuose laimėjimuose už
mokant išankstinį mokestį, 
kad galėtų laimėtą dovaną 
gauti. To nedaro legalios 
„telemarketing" įstaigos. 

Vyresnieji turėtų žiūrėti į 
kiekvieną nelauktą paskambi-
nimą gan atsargiai ir pa
stebėti tam tikrus pavojaus 
ženklus, kad turi reikalo su 
apgaviku. Pvz., apgaulingas 
skambintojas spaudžia žmogų 
tuojau apsispręsti ir tuojau 
atsiųsti pinigus, arba duoti 
jam kredito kortelės numerį. 
Taip spausdamas, apgavikas, 
pabrėžia irT tikina, kad delsi
mas yra lygus geros progos 
laimėti praradimas. Sukčiai 
dažnai siūlo nemokamą do
vaną, už kurią vėliau reika
lauja pinigų neva mokes
čiams, muitui ar administra
cinėms išlaidoms apmokėti. 
Teisėti „telemarketers" nieka

da neskubina, leidžia žmogui 
apsispręsti. Jie nereikalauja 
užmokesčio, nes tai, pagal 
NFIC, yra prieš įstatymus. 

Vyresnieji ypač turėtų sau
gotis tokių telefoninių apga
vikų, kurie siūlo investavi
mus, neturinčius jokios rizikos 
(no risk-investments), arba 
galimybes verslui, kuris at
neštų dideles pajamas. NFIC 
pabrėžia, kad visi investavi
mai rišasi su tam tikra rizika 
ir legalios firmos visada apie 
tai informuoja būsimus inves
tuotojus. 

Vyresnieji, pagal NFIC, tu
rėtų įtarti kiekvieną skambin
toją, kuris: 

1. atsisako atsiųsti spaus
dintos medžiagos, paaiški
nančios jo telefoninį pasiūly
mą; 

2. reikalauja tuoj atsiųsti 
pinigus arba įduoti juos pri
vačiam kurjeriui, ir tik gry
nais; 

3. vis telefonuoja, nepaisant, 
kad buvo paprašytas to neda
ryti; 

4. siūlo už išankstinį mo
kestį gauti paskolą, kredito 
kortelę, ar sutvarkyti jūsų 
blogą kredito istoriją; 

5. siūlosi atgauti pinigus, 
kuriuos žmogus prarado ki
tam „telemarketer". Žinoma, 
už išankstinį užmokestį; 

6. Prašo jūsų kredito kor
telės, banko sąskaitos nume
rio, a r kitokios finansinės in
formacijos, įrodančios kad jūs 
neturite jokios skolos. 

Vyresnieji turėtų surasti 
būdų atsikratyti tokiu telefo
ninių apgavikų pokalbiu. La
bai gera priemonė yra turėti 
telefoną atsakančią mašinėlę 
— atsakovą arba įsigyti „cal-
ler ID", kad galėtumėte pati
krinti, kas jums skambina. 

Kitas būdas — aiškiai 
žinoti, ką sakysite, prieš pa
keldami tc-lefono ragelt- Pvz., 
galite panaudoti „nekaltą" 
melą ir pasakyti, kad negalite 
kalbėti, nes atvyko ar at
vyksta jūsų anūkas ar pan. 
Galite prašyti, kad informa
ciją apie siūlomą prekę at
siųstų paštu. Jums nereikia 
tuojau apsispręsti. Jei esate 
spaudžiamas tai padaryti, 
pasakykite, kad tuo reikalu 
nesidomite ir pakabinkite te
lefono ragelį. J ū s taip pat ga
lite paprašyti skambintojo pa
vardės ir firmos vardo, kuriai 
skambintojas atstovauja. Ta
da galite paskambinti į „Bet-
ter Business Bureau"" ir su
žinoti, ar nėra skundų prieš tą 
bendrove. Vyresnieji turėtų 
jausti pareigą apie telefoni

nius apgavikus pranešti „The 
Federal Trade Commission" 
arba FBI (federaliniu atveju), 
arba „State attorney general" 
— valstijos atveju. Galima 
skambinti nemokamu telefonu 
800-876-7060, arba naudoti 
Online tam tikrą formą — In-
cident Beport Form — 
www.freūd. org arba tiesio
giai pasiųsti pranešimą — 
The National Fraud Informa
tion Center, P. O. Box 65858, 
Washington D.C. 20035. Jei 
patys vyresnieji to nenori ar 
negali padaryti, tą gali pada
ryti jų vaikai ar kiti giminės. 
Nepranešdami apgavysčių, jūs 
tik leidžiate nedoriems žmo
nėms apgauti daug kitų žmo
nių. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 9/23/99. 

DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 13 d., šeštadienis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Jaučiu veidan dvelkimą vėjo švelnų 
ir balsą jo nuo plakančių krantų — 
ne vėjas ten ir ne upelis, 
krintantis nuo kalno, 
O, Viešpatie, nejau tai būtum Tu... 

B. Brazdžionis 

A. t A. 
STASYS BRIEDIS 

Jau prabėgo vieneri metai, kai Meksikoje atostogaujantį, 
Dievulis pasišaukė pas save mūsų brangų Vyrą, Tėvelį, 
Uošvį ir Dieduką. 

P r i s imenan t mir t ies me t ines , šv . Miš io s b u s 
atnašaujamos lapkričio 20 d., šeštadienį, 8 vai. ryto 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. 

Prašome prisiminti a. a. Stasį savo maldose. 

Žmona Alė i r duktė Violeta s u Seimą 

Miegokite ramiai! 

Lietuvos Respublikos ambasadoje. Wa^hinptnn. T)C IS kaires: ..Dovana 
Lietuvai" organizacinio komiU-to pirm .Jurmė Budrienė. Lietuvos amba
sadorius Stasys Sakalauskas. JAV LB Krašto valdybos pirm Regina 
Narušiene ir Jūratė Sakalauskiene Nuotr Jūratės Variakojienės 

ELITĄ 
2753 W. Devon, Chicago, IL 60659 

Tel. 773-262-9270 
Didžiausia pramoginės muzikos parduotuvė JAV 

Vidurio Vakaruose. Prekiaujame urmu ir 
mažmenini. Parduodame knygas, filmų, koncertų 
įrašus, audio ir video kasetes; pakeičiame video 
kasetes iš europinės į amerikietiškąją sistemą. 

Viskas importuota iš Rusijos 
ir iš Baltijos valstybių. 

Turime daug laikraščių rusų kalba. Taip pat 
parduodame bilietus į 

Rusijos menininkų koncertus. 
Antroji mūsų parduotuvė patogi klientams, 
gyvenantiems pietinėje Čikagos dalyje arba 

miesto centre, 
736 N. Western AveM Chicago, 

IL 60612 

• 

First Personai Bankas jau pasiruošęs 
sutikti 2000 metus ir sudaro Jums geras 

sąlygas taip pat pasiruošti. 
Naujas Sleep Easy sertifikatas garantuoja 

Jums aukštą nuošimtį ir duoda labai 
patrauklų priedą — 

reikalui esant, galite pinigus išimti vieną 
kartą be pabaudos 

iki 2000 m. sausio 31 d. 

PIRMI 4 MĖNESIAI - 4.50 % APY 
SEKANTYS 10 MĖNESIŲ - 6.60 % APY 
VIDURKIS 14 MĖNESIŲ - 6.00 % APY + 
Sąskaitos apdraustos federalinės agentūros 

\ / . 

•Prrct — Personai Bank 
/ \ 

Building Personai Banking RelationshifTS?" 
LOfifiYi 
15014 S. LaGranee Rd. 
Orland Park, IL 
near Dominick's 
(in the Orland Greens Shopping Center) 

(708) 226-2727 

DRIVEUP: 
15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

Member 
FDIC 

SSSR 

;>.\ j irY nvty be tmpo«ed for Mfty wi tMt»wi ls Otftr CJIVKK b« uwd in coflnjftcnoo wjth »ny <xher offen. 

AtA. 
ALEKSANDRAS RUKUIŽA 
Gyveno Oak Lawn, IL. Staiga mirė 1999 m. lapkričio 

11d . 
Gimė Lietuvoje, Naujamiestyje. 
N u l i ū d ę l iko: žmona Aldona Krūvelytė, brolis 

V y t a u t a s ir jo žmona Milda, brolio duktė Kristina 
Donofrio, j o s vy ras Randy i r va ika i , brolio sūnus 
V i r g i l i j u s , ž m o n a Alvyda , s e s e r s duktė Lidija 
Liepinait ienė, vyras Algis ir kiti giminės. 

Velionis buvo brolis a. a. Jadzės Lemkienės. 
A. a. Aleksandras pašarvotas sekmadienį, lapkričio 

14 d. nuo 3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės pirmadienį, lapkričio 15 d. IŠ laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 

N u o š i r d ž i a i k v i e č i a m e g i m i n e s , d raugus ir 
pažįs tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę : ž m o n a , b ro l i s , g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

DRAUGĄ" atminkime savo testamente 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER _ 

CHICAOO.AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

H I C K O R Y HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

M A R Q U E T T E PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWn>E TOLL FREE (nemokamu) Tel. 1-800-994-76O0 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VYESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwe«t Hwy. 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 

http://www.freud


8 DRAUGAS. ly99 m lapkričio 13 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKESE\ 

uosiasi didziajarr. ..Drauge" koncertui, kur. u i 
be ..'. ir Toronto „Volungė" bei Clevelando JExaI-

- HifcaiHg ir Juozas Folikaiti.^. pasipuošę jubiliejiniai? ..Drau-
ais laisva minutėle bando atsikvėpti, nes repeticijų daug 

aujo muzikinio kurinio premjera - J Tamuiionio 
•r J. Marcinkevičiaus „Tėviž egimai". Kviečiame į didįjį ..Draugo" 

v.s vyks lapkričio 28 d. 2 vai.p.p. Mother McAuley mokyklos 
auditorijoj- 3737 \V 99th Str., Chicago. IL). 

N e p a m i r š k i t e , kaci šj sek- M e n o mokyklėle i reikalin-
madienį 4 vol.p.p. Jaunimo ga kanklių ir dailės mokytoja. 
centre bus įteikiamos JAV LB Skambinkite 
Kultūros tarybos premijos. 4051. 

tel. 630-G9O-

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 

¥- > C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 

4 ^ ^ ^ - TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

DRAUGO FONDO GARBĖS NARIAI 
Kiekviena organizacija sten

giasi pažymėti savo labiausiai 
nusipelnusius narius. Vieni 
juos apdovanoja ordinais ar 
medaliais. Kitų nuopelnai pa
žymimi padėkos diplomais. 
Amerikoje labai populiariomis 
medžio-metalo plokštėmis, 
mecenato ar garbės nario var
dais, įrašant juos į bronzos 
lentas, kurios ilgainiui išlieka 
kaip paminklas garbingiau
sioje organizacijos patalpų vie
toje. 

Draugo fondas kaip finan
sinė institucija savo žymiųjų 
narių pagerbimui pasirinko 
garbės narių statusą, kuriame 
— keturių laipsniu kategorijos 
paga! paaukotas sumas. Drau
go fondui, kaip finansinei ins
titucijai siekiančiai sutelkti 
milijoną dolerių ilgalaikei 
dienraščio ..Draugas" paramai, 
finansinis vertinimas ga1 yra 
realiausias. Todėl ir garbės 
nariai Draugo fondo bronzos 
lentoje yra grupuojami paga! 

dydį. Pagai kas metai 
auganti ina ;ų dydi Dra 

keičiasi ir asmens ar or-
gam; s nario ka
tegorija. G a r • irio trečiojo 

gorija prasideda 
i.000 doleriu. Antrojo 

rasideda 
00 dolerių. Pirmojo 
kai įdeda 

erii Garbės m -
sipjo laipsnio ka-

i - . leda nu 
. daugiau Aukš-

•-ipsnio gai 
i de yra: p re l . 

dr. J u o z a s P r u n s k i s 36,500 
a.a. Vaclovas Valys 

(20,000 dol.>. Lietuvių fon
d a s : Graž ina ir 
J i m L i a u t a u d 15.000 do!.). 
M»ri ja Barzda 10.000 d 
Vanda ir J o n a s Prunskiai 
10.000 doi.) ir J u o z a s ir So

fija K a l i n a u s k a i '10.000 
bar iš viso g 

narių Draugo fonde yra 263. 
Asme.ių ar organizaci-u 
šams artėjant prie 1.000 dole
rių, artimu metu tiki: 
garbes narių skaičiaus padi
dėjimo. Garbės nario vardo 
irašy 
nariu bronzos lentoje ilgam 

s paminklu ir ; 

ateinančioms kartoms apie 
e ir pastanga 

vos lietuviškos spaudos i -

J u b i l i e j i n i o va jaus įnašai 
Su 5<H) dob-r ių: 
Apolonija Vitkuvienė, gar

bės n a r ė , a.a. Juozo Vitkaus 
atminimai, iš viso 5.000 dole
rių, W. Hartford CT. 

Laimutė ir Algimantas An
tanėliai, iš viso 500 dol.. Oma
ha. NE. 

Su 400 dolerių: 
Aldona Šmulkštienė. gar 

bės n a r ė , a.a. vyro Vinco at
minimui, iš viso 3,000 dolerių, 
Chicago. IL. 

Su 300 doler ių: 
Kun. Jonas Pakalniškis, 

g a r b ė s na rys , iš viso 1.000 
dol.. Litiie Neck. N".Y. 

Su 200 doler ių: 
JAV LB Brighton Park apy

linkė, per S. DauHenę, iš viso 
800 dol.. Chicago. IL. 

Birutė Lesevičiūtė, iš viso 
800 dol.. Chicago. IL. 

Su 100 dolerių: 
Teresė ir Kazys Kazlauskai, 

g a r b ė s na r i a i , iš viso 1.100 
doi.. Gurnee, IL. 

Dr. Marija Linas, g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 2,600 dol.. Chica
go. IL. 

Dr. Kazys ir Marija Ambro-
zaičiai. g a r b ė s nar ia i , iš .aso 

'• dol.. Chesterton, IN. 
Ben Norkūnas, ga rbės na -

L Dear-
. MI 

Marija ir Pranas Radis, iš 
viso 600 doi.. Hat Springs. AR. 

Albinas ir Regina Smolins-
• iš viso 400 dol.. Chicago, 

I L. 

A. K. Čepulis, M.D., iš viso 
300 dol.. Wil!ooghby Hills, 
OH. 

tgenija Baršketienė, iš vi-
- • 560 doi.. Hinsdale, IL. 

Ona ir Leonas Kazlauskai. 
30 300 dol.. Chicago, IL. 

Marija ir Mečys Butėnai, iš 
viso 100 dol., Evergreen Park, 
IL 

JAV LB Clevelando apylin-
" V. Šilėną. iš .viso 300 
dol 

Su 75 doler ia is : 
. O i Mažionytė, ga rbės na-

0 1.800 dol.. Lemont. 
IL. 

Su o<> doler iu: 
Rūta Brickutf. iš viso 100 

Htm York. N.Y. 
Pranas Michelevicius. iš viso 

250 dol.. S*. Pete Beach. FL. 
Jina ir Gediminas Leškiai, 

iš v. 50 dol., West Hills, 
CA. 

šiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo ižd in inkas 

Šį sekmadien į , lapkričio 
14 d., 12:30 vai. p.p., PLC Bo
čių menėje kalbės Lietuvos ar
chyvų departamento gen. di
rektorius Vidas Grigoraitis 
apie Pasaulio lietuvių archyvą 
Jaunimo centre, Čikagoje, ir jo 
ateities planus. Visuomene 
kv iečiama pasiklausyti ir pa
reikšti savo nuomonę diskusi
jose po pranešimo. 

Iš L e m o n t o au tobusu i 
..Draugo" sukaktuvinį koncer
tą nuveš LB Lemonto apylin
kės socialinių reikalų skyriaus 
parūpintas autobusas. Išvyks
tame 1 vai.p.p. iš PLC Lemon-
te. Bilietus autobusui galima 
užsisakyti tel. 630-243-0791 
arba nusipirkti prieš ir po 11 
val.r. Mišių prie Pal. J. Matu
laičio misijos, PLC. 

Nijolė K a i r i e n ė , gyv. Or-
land Parke, a. a. L iudo Kai
rio atminimui Draugo fondui 
įteikė 500 dolerių, kuriuos 
sudėjo: Aldona Rutkauskas, 
Nannette L. Ames. Christina 
Lake. Irena Vainoras. Dalia ir 
Tom Custardo, Birute ir Ju
lius Lintakai, Alice ir Andrius 
Rasutis, ir Lavern Clemens. 
Reiškiame gilią užuojautą a.a. 
Liudo Kairio artimiesiems ir 
visiems dėkojame už paramą 
Draugo fondui. 

L ie tuvos genera l in iam 
konsu l a tu i Čikagoje reika
linga sekretorė-raštinės vedė
ja. Būtinas geras lietuvių ir 
anglų kalbų mokėjimas žodžiu 
ir raštu, mokėti naudotis kom
piuteriu, elementarus raštinės 
darbo supratimas, mokėjimas 
maloniai bendrauti su žmonė
mis. Pageidautinas aukštasis 
išsilavinimas. Būtina turėti 
darbo leidimą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Besido
minčius prašytume atsiųsti 
paštu ar faksu gyvenimo apra
šymą bei adresą ir telefoną į 
Lietuvos generalinį konsulatą, 
211 E. Ontano, Suite 1500, 
Chicago, IL 60611, ADU (312; 
397-0385. Smulkesnę informa
ciją galite gauti telefonu (312 > 
397-0382. Kreipkitės į Ramū
ną Astrauską. 

The F r e i d a A. Altar 500 
dol. menų s t ipendi ja skiria
ma kitiems 2000-2001 mokslo 
metams. Studentai, besimo
kantys muzikos, dailės, šokio 
ir kitų menų. turi būti lietuvių 
kilmės nuolatiniai Illinois val
stijos gyventojai. Yra būtina 
atsiųsti finansinį pranešimą 
apie savo pajamas (1040, 
1040EZ arba 1040A formos 

Į pirmąjį puslapį ir W2 formą, 
kurią užnildyti turi ir studen
tas, ir tėvai, net jeigu dirba tik 
vienas tėvas i. Studento moky
mosi lygis turi būti ne žemes
nis negu 2 balai keturbalėje 
mokymosi sistemoje 'privalo
ma atsiųsti oficialų mokslo ži
nių įvertinimą). Studentas tu
ri būti priimtas į akredituotą 
menų kolegiją, universitetą 
arba apylinkes kolegiją. Pra
šymai turi būti išsiunčiami 
šiuo adresu: T h e Fre ida A. 
Altar Scbo la r sh ip , c/0 7115 
W. 9lst Street. Bridgevievv, IL 
60455-2048. Taip pat turi būti 
įdėtas naujas vokas su pašto 
ženklu ir atgaliniu siuntėjo 
adresu. Neįvykdžius kurių 
nors reikafevimų, stipendijos 
prašymas nebus svarstomas. 
Laiškas turi būti gautas iki 
š.m. gruodžio 29 d. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras ir jo vado
vas muz. Antanas Linas 
kviečia naujus choristus, ku
rie prisidėtų prie gražaus gie
dojimo lietuviškų Mišių metu 
sekmadienia i . Suinteresuo
tieji kviečiami pasikalbėti su 
muz. Linu prieš 10:30 vai. r. 
Mišias arba joms pasibaigus. 

P a l a i m i n t o j o Jurg io Ma
tulaičio misijos choro vado
vybe praneša, jog nuo lapkri
čio 14 d., sekmadieniais po 
kiekvienų šv Mišių bus gali
ma įsigyti bilietus į pietus ir į 
kalėdinį choru koncertą, kurie 
vyks gruodžio 12 dieną. 

Č i k a g o s r a m o v ė n a i , talki
nant birutietems ir šauliams, 
rengia Kariuomenės atkūrimo 
81 m. sukakties paminėjimą. 
Jis įvyks lapkričio 21 d., sek
madienį, Šaulių namuose. Mi
nėjimas prasidės pakeliant vė
liavas Jaunimo centro sode
lyje. Iškilmingos pamaldos — 
10 vai. ryto jėzuitų koplyčioje. 
Mišias aukos ir pamokslą sa
kys kun. J. Vaišnys, SJ, gie
dos solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai. vargonuojant 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 
Po pamaldų — apeigos prie 
Laisvės kovų paminklo, pager
biant kovojusius ir žuvusius, 
gynusius Lietuvos laisvę. Mi
nėjimas Šaulių salėje prasidės 
12 vai. Pagrindinis kalbėtojas 
— ALTo pirmininkas prof. dr. 
Jonas Račkauskas, o meninę 
dalį atliks Algimantas Bar-
niškis. Kviečiame organizaci
jas atsinešti vėliavas, o visuo
menę aktyviai minėjime daly
vauti. Po minėjimo — užkan
džiai ir kavutė. 

A.ELSKAUS DOVANA 
BALZEKO MUZIEJUI 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus ČŠKagoje nuoširdžiai 
dėkoja dailininkui Albinui El-
skui už du spalvotus pieši
nius, paga! kuriuos šis žymus 
vitražistas 1977 metais sukū
rė vitražus ..Sopulingoji Moti
na" bei ..Kražių skerdynės" 
kankiniu bažnyčiai, esančiai 
Mississauga mieste Kanadoje. 

Dailininkas Albinas Elskus, 
gimęs 1926 m. Kaune, yra bai
gęs Freiburgo meno mokyklą 
Vokietijoje. Atvykęs į Ameri
ką, A. Elskus toliau mokėsi vi
tražo meno ir dirbo Karlo 
Heckert studijoje Čikagoje, o 
vėliau persikėlė į New Yorką 
ir dirbo George Durhan & 
Sons studijoje. G. Durhan mi
rus 1964 m., A. Elskus ir jo 
kolegos Harry Jackson bei 
Paul Couiac studiją nupirko ir 
išlaikė ja iki 1980 m. Vėliau 
dailininką- dirbo kurdamas 
pagal įvairius užsakymus. 

Savo darbus A. Elskus yra 
eksponavo? daugelyje parodų, 
tarp jų — Vašingtono Irving 
galerijoje. Vatikano muziejuje, 
Smithsonian institute ir kitur. 
J is yra su Kūręs vitražus dau
geliui bažnyčių Nevv Yorke ir 
kitur. Dailininkas taip pat yra 
dėstęs Fordham universitete 
Nevv Yorke bei Nevv Yorko 
Parsons meno mokykloje. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Čikagoje džiaugiasi 
savo meno kolekcijoje turėda
mas du šio puikaus dailininko 
darbus. 

K. Vaitkutė 

BALFu direktoriai suvažiavimo pertraukų metu svečiavosi pas balfininkus Is k.: Terese Strolienė, Faustas-
Strolia, Rimgailė Jonynaite-Zotovienė, Vytautas Urba, Ieva Kasniūruene, Aldona Urbienė prie gražiują Urbų 
namo durų. kuriose medžio raižinius sukūrė dailininkas Jurgis Daugvila. Šiam dailininkui 6į sekmadienį, 
lapkričio 14 d., bus (teikta dailės premija. Dailininko Jurgio Daugvilos medžio kūrybos darbai paplitę visoje 
Amerikoje. Nuotr. V. Kasniūno 

BALFO KELIAS l 
XXIAMŽTŲ 

BALFo direktorių metinis 
suvažiavimas vyko Palm 
Beach, Floridoje, spalio 29-31. 
Dalyvavo 34 direktoriai ar jų 
atstovai. 55 metus veikianti 
labdaros organizacija nutiesė 
ilgų metų veiklos kelius į XXI 
amžių. Suvažiavimas buvo iš
skirtinai veiksmingas, nuošir-

m 

dus balfininkų šeimos susi
būrimas. Dovana Lietuvai — 
BALFo rudens vajus vyksta 
aktyviai, sėkmingai. Pašalpa 
siunčiama našlaičiams, sene
liams, sergantiems, partiza
nams, tremtiniams, Rytų Lie
tuvos mokykloms, Vilniaus 
mokykloms ir valgykloms. 

Palm Beach lietuviai gra
žiai, sumaniai suorganizavo 

BALFo direktorių suvažiavi
mą, nuoširdžiai, svetingai pri
ėmė, draugiškai bendravo. Tai 
buvo širdies meile apvainikuo
tos trijų dienų rekolekcijos ar
timo meilės dvasioje. Gyve
nome Lietuvos meile ir rū
pesčiais. 

V y t a u t a s Kaan iūnas 
BALFo direktorius 

informacijai 

itis, Ilonos Maskaliūnas ir Juozas Mikulis tariasi, kaip 
lapkričio 21 d Pasaulio lietuvių centre įspūdingiau suruošti prezidento 
Antano Smetonos minėjimą Nuotr. Viktoro Kučo 

• Tik 33 centai u i minute 
skambinant į Lietuvą per R8L 
COM USA. Šaunu! Pigiausi 
įkainiai skambinant bet kur 
pasaulyje. Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Teiraukitės 
lietuviškai 708-386-0556. 

• A. a. Marija Trapikienė 
kalėjo Sibire 26 metus. Buvo 
išvežta į Sibirą 1941 m., sėdėjo 
kalėjime, buvo tardoma, nu
bausta miško darbams. Dukros 
pastangomis pavyko ją atsiimti 
tiesiai iš Sibiro 1967 m. Pasku
tiniuosius 32 metus gyveno 
Čikagoje, Brighton Parke. Ve
lionės atminimą pagerbdami 
aukojo Sibiro tremtinių fondui: 
Antanas ir Dalia Laučiai, Leo
nas Morkūnas, Gražina Žu
kauskienė, Vytautas ir Marija 
Raudžiai, Kęstutis Kirvaitis, 
Ramūnas ir Dana VanagUnai, 
Bruno Trapikas, Guntis ir Rūta 
Ozers, Loreta Deveikytė, Vanda 
Gvildienė, Liškūnų šeima, Jo
nas ir Marytė Pileckai, Gaston 
ir Dana Borgogni, Zita Cicė-
nienė, Alberto ir Laima Gla-
vinskai, Bronė Jozaitienė, Jus
tina ir Vilūne Kirvelaičiai, 
Virginijus ir Roma Norkai, 
Gintas ir Virginija Sauliai, 
Alius ir Nijolė Skirpstūnai, 
Rimas ir Mina Staniuliai, Ro
mas ir Rasutė Stropai, Vytas ir 
Genė Vitkai, Gediminas ir Irma 
Deveniai. Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o auko
tojams dėkojame. Sibiro trem
tinių fondo vardu „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 West 71 SL, Chicago, IL 
60329. *n» 

• A l m o s f o n d u i aukojo: 
Benediktas Karklius, Cleve-
land , OH, $1 ,000; Dal ia ir 
Romas Povilaičiai , Lemont, 
IL.vestuvių proga nori pra
džiuginti L ie tuvos vaikus, 
$230; tėvų a. a. Jono ir Stefa
nijos Smilgevičių atminimą 
pagerbdami aukoja Ramtė Pet-
kaitienė, Ina Nenortienė, Be
nius ir Gražina Maciukai iš viso 
$170. Almos vardu dėkojame 
visiems aukotojams, reiškiame 
užuojautą velionių artimie
siems! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax ID 36-4124191. 
Čekius rašyti „ l i e t u v e * Naš
laičiu globa", pažymint , kad 
skirta Almos fondui . Siusti: 
2711 West 71 SU, Chicago, IL 
60629. mm 

• A. a. Broniaus Kristo-
paičio atminimą pagerbdama, 
žmona Mariją Krištopaitienė, 
Chicago, IL, aukoja $80 Lie
tuvos vaikams. Reiškiame 
užuojautą Velionio žmonai, 
artimiesiems ir aukojame ut 
auką! „ L i e t u v o s N a š l a i č i u 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71 St . , C h i c a g o , II 
60629. mm 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite S t . 
Casunir Memorials , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matys<te granito 
spalvą, dydį ir t.t Gaminamo 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 

• A u t o m o b i l i o , narnu ir 
l igos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir k i tų kraš tų . 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave. , E v e r g r e e n Pk., 
IL 60806-2325. TeL 708-422-
3455. 

• N a m a m s p irkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimai8 ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
TeL (773) 847-7747. 

• Daug A m e r i k o s l ie tuvių 
brėžinius. Prieš pas ta tant i>ededa L i e t u v o s ž m o n ė m s 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija ir Vi l imas Nei-
sonaL Tel. 773-233-6335. 

• DĖMESIO! VTDEO APA
RATŲ SAVTNINKAII Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VtDEO 3533 
S A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
SL, Chicago, IL 60629, te l . 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (sk.) 

ADVOKATAI 
LJtane £ LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
621S 8. Archer Ave, Chicago. 

IL 60632. TeL 847-8S1-7C3S 
(kalbame lictuviikai). Mes jūsų 
paslaugoms 7 diena* per savaite. 

ADVOKATAS 
OKTAUAS P. ČEPfelAS 
6436 sthaMI RA, CMcajo, IL 606» 

TeL 773-562-4500 
Valandas pagal susitarimą 

Advokatas Jos 
Crfflinss ir krHirinahnss bylos 

tt478JUdsieAi 
Cbieasjo,!!. 
TeL 773-77f-0700 

Tali frae 24 kr. •96>77t474S 
Darbo vai. nuo 9 v.r. ikiSv.v. 

flsStart 9vr.ikilT.p.p. 

— va ikams . Šie asmeny* glo
boja vaiką-našlaitį Lietuvoje. 
Jie pratęsdami paramą vai
kams kitiems metams , kiek
vienas atsiuntė po $150: Anta
nas ir Diana Kizlauskai, Hins
dale, LL, Mildred C. Halt, Aston, 
OA; Joseph ir Vera MeGinty, 
Montrose, PA; JAV LB Wa-
terbury apylinkė; Donai Starr, 
PA; Ann Marie Smith, Weat 
Chester, PA, Sally ir Ovidas 
Sakys, Glendale, C A; Aldona 
Druktenis, S. Pasadena, FL; 
George ir Irene Suboczewski, 
Bethesda, MD; kavutės klubas 
c/o V. ir B. Nenorta i , West 
Hartford, CT; dr. Alina ir Van 
Domanskiai, Palos Park, IL; 
Ann Sikora, Pot tsv i l l e , PA; 
Patricia F. Bobbin, Springfield, 
MA; dr. Betty R. Falkensten, 
Minersville, PA; Antanas ir 
Vanda Braziūnai, Palos Park, 
IL; Salomėja ir August inas 
Idzeliai, Cleveland, OH; Algis 
Gečas, Brigantine, NJ; Mary ir 
Aloyzas Aidis, Bethesda, MD, 
XY, Westchester, LL Arme Wha-
len, Sparta, NJ; Viktorus Ka-
raitienė, Union Pier, atsiuntė 
$160. Šiems geriems dėdėms ir 
tetoms Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „ L i e t u v o s našlai 
č i ų g lobos" k o m i t e t a s , 2711 
W e s t 7 1 S t . , C k i e a s j o , I L 
60629. »ni«7 

• S v e i k i , s l i d i n ė t o j e ! ! 
LAMA 30-oji ž i emos konfe
rencija ir l ietuvių slidinėtojų 
klubo išvyka 2000 m. k o v o 18-
25 d., T e l l u r i d e , Colorado. 
Skambinkite tel. 800-291-2588, 
Ski the Rockies, Shari. K-maik 
s l r i p r o # s k i t h e r o c k i e s . c o m . 
Medikų konferencijos registra
cija: V y t a s S a u l i s , 8755 N . 
P i n e Grove , # 1 N , Ch icago , 
IL 60617, t e l 77S-296-0146. 
Iki pasimatymo kabiuose! »nu 

ADVOKATAS 

4586 W. 68 
Chkago.IL 

(SksrsaimlisiBsaJPraagBr) 
TmLTnntnm. 

Tai S»Q.M7-0>eO, 1 a i amt, IL 

TĖVIŠKĖS LIUTERONU 
BAŽNYČIA 
6641 S. Troy St., 

CMcaso. DL 60629 
sekmadieniais 10:30 vai. ryto 

lietuviško* pamaldos 
ir sekmadieninė mokykla 

Tel. 766-366-32C9 

ssssaaai 

http://kies.com
http://Chkago.IL



